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Összefoglaló 
 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. (továbbiakban Társaság) és leányvállalatai 

(továbbiakban Csoport) a 2015-ös évet a kedvező ingatlanpiaci 

környezetnek illetőleg ennek a csoport tulajdonában lévő ingatlanokra 

gyakorolt kedvező hatásának köszönhetően pozitív eredménnyel zárta. Az 

eredmény értelmezéséhez ugyanakkor igen fontos kitérni egy jelentős 

változásra, amely a Csoport tulajdonában lévő ingatlanok értékének 

megállapításával kapcsolatos. 

  

A Társaság korábbi könyvvizsgálója 2015. október 31.-vel jogszabályi 

változások következtében kénytelen volt lemondani a Társaság 

könyvvizsgálatáról. Ebből kifolyólag a Társaság részvényeseinek új 

könyvvizsgálót kellett választaniuk, amelyet a 2016. január 07.-i 

közgyűlésen meg is tettek. Az új könyvvizsgáló az Audit Service Kft. lett, 

amely a Társaság korábbi egyedi és konszolidált beszámolóját áttekintve 

javaslatot tett a 2014. évi konszolidált beszámoló korrekciójára arra 

tekintettel, hogy két Társaságot 2015-ben teljes körűen konszolidálni 

szükséges, amely 2014-ben csak részben történt meg illetve a Társaság 

elfogadta az IFRS szerinti transzformációs szabályzatát, amely a valós piaci 

értékek teljes körű alkalmazását írja elő. Ennek alkalmazására 2014-ben 

csak korlátozottan került sor. A 2014. évet érintő korrekcióra emellett a 

miatt is szükség volt, hogy a 2014. évi illetve a 2015. évi konszolidált 

beszámolóban szereplő számok összehasonlíthatóvá váljanak.  
 

A Társaság ennek megfelelően a 2015. évi konszolidált beszámoló mellett 

elkészítette a 2014. évi korrigált konszolidált mérlegét is. Ez alapján a 

Csoport – elsősorban az ingatlanállomány valós piaci értéken történő 

értékelésével - a konszolidált mérleg számai alapján mind 2014-ben mind 

2015-ben jelentős nyereséget ért el. Ez a jelentős eredmény döntően 

mindkét évben az ingatlanok piaci illetve nyilvántartási értékének 

különbözetből fakad.  
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1. Általános cégadatok a Pannon-Váltó Nyrt-ről 

 

 

A Társaság megalakulása : A Pannon-Váltó Nyrt. 1994. november 

1-én átalakulás útján jött létre a Váltó 

Kft. jogutódjaként. (a Társaság 

határozatlan                időtartamra jött 

létre.)  

Érvényes alapszabály kelte    : 2016. január 07. 

Aktuális jegyzett tőke : 1.750.000.000 Ft. 

Üzleti év       : 2015. január 1. - december 31.  

Auditor  : Audit Service Kft. (1022 Budapest, 

Bimbó u. 3.) személyében Dr. Serényi 

Iván könyvvizsgáló (kamarai tagsági 

szám: 003607)  

A hirdetmények közzétételi helye    : A Társaság, a Budapesti Értéktőzsde és a 

Magyar Nemzeti Bank kibocsátói 

honlapja  

Tevékenységi kör   :68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan 

adásvétele (főtevékenység)  

41.10’08 Épületépítési projekt 

szervezése 

64.20’08  Vagyonkezelés (holding)  

64.99’08 Máshova nem sorolt egyéb 

pénzügyi közvetítés (kizárólag a Társaság 

saját eszközeivel végzett pénzügyi- és 

tőkeműveletek, értékpapír befektetések) 

68.20’08 Saját tulajdonú ingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése 

70.10’08 Üzletvezetés 

74.90’08 Máshova nem sorolt egyéb 

szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 

82.99’08 Máshova nem sorolt egyéb 

kiegészítő üzleti tevékenység 

 

A konszolidációba bevont társaságok :Pannon Alfa Kft. jegyzett tőke 765 M.    

Ft.  

Pannon Dunapart Kft., jegyzett tőke 340 

M. Ft. 



14 

 

Pannon Consulting Kft., jegyzett tőke 

315 M. Ft. 

Pannon Consultline Kft., jegyzett tőke 

780 M. Ft.  

Pannon Property Kft., jegyzett tőke 3 M. 

Ft. 

Kokron Kft., jegyzett tőke 42,5 M. Ft. 

 

 

Az anyavállalat Pannon-Váltó Nyrt. tevékenységi köre az elmúlt években nem 

változott, főtevékenységként továbbra is a saját tulajdonban lévő ingatlanok 

adásvételével foglalkozik. A továbbértékesítési céllal megvásárolt ingatlanokat - 

amennyiben arra lehetőség kínálkozik – a Társaság megkísérli bérbe adni azaz 

mindaddig hasznosítani, amíg az adott ingatlan továbbértékesítése meg nem 

történik.  

Az ingatlanok megvásárlását nem minden esetben a Társaság hajtja végre. A 

Társaságnak több leányvállalata is van, amelyek közül néhány az 

anyavállalatéval hasonló tevékenységet végez azaz saját tulajdonú ingatlanok 

adásvételével is foglalkozik. Ezek a társaságok – a lehetőségek keretei között - 

aktívan részt vesznek az ingatlanok megvásárlásában illetőleg későbbi 

eladásában.  

A leányvállalatok másik része ingatlan vásárlással és eladással kapcsolatos 

tevékenységet nem folytat, hanem szállodaüzemeltetéssel – Pannon Property 

Kft. – illetőleg saját tulajdonú ingatlan bérbeadásával – Kokron Kft. - 

foglalkozik.   

A leányvállalatok tevékenységi körében az elmúlt években változás nem 

következett be.  

     

 

 

 

2.  Vállalatvezetés, tisztségviselők 

 

Az üzleti év során a társaságok közvetlen irányításában változás nem történt, az 

anyavállalat, a Pannon-Váltó Nyrt. vezérigazgatói tisztségét továbbra is Szlávik 

László tölti be, míg a leányvállalatok vezetését – költségtakarékossági okokból – 

a Társaság vezetői, döntően az anyavállalat vezérigazgatója látja el. Az 

anyavállalat alkalmazotti létszáma két fő.     

Az üzleti év során a Pannon-Váltó Nyrt. Igazgatóságának és Felügyelő 

Bizottságának tagjai személyében változás nem történt. 

A leányvállalatoknál költségtakarékossági okokból Felügyelő Bizottság nem 

működik. 

 

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai 2015. május 01.-től jelen jelentés 

közzétételének napjáig a következő személyek voltak.  
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Igazgatóság: 

Dr. Scheuer Gyula elnök 

Dr. Hardy Ilona 

Jakab Gábor és 

Szlávik László vezérigazgató 

 

Felügyelő Bizottság: 

Pap Géza (elnök) 

Csorba Zsuzsa 

Dr. Várgedő Lajos 

 

A vezető tisztségviselők, ill. vezető állású munkavállalók nem rendelkeznek 

Pannon-Váltó részvényekkel.  

 

 

3., A Pannon Csoport jelenlegi tulajdonosi struktúrájának bemutatása 

 

 

Az anyavállalat tulajdonosi struktúrája a mérleg fordulónapján az alábbi volt: 
 

Tulajdonos neve, székhelye  
Szavazati 

arány 

Pannon Investor Zrt. 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.  49,98 %  

Pannon Consulting Kft. 1039 Budapest, Kossuth L. üdülőpart 102. 24,99 %  

Pannon Consultline Kft. 1039 Budapest, Kossuth L. üdülőpart 102.  12,40 %  

Saját részvények 7,39 %  

Belföldi magánszemélyek tulajdona:  5,24 % 
 

A Pannon-Váltó Nyrt. részvényei tőzsdén jegyzettek. A főtulajdonosok 

részesedése a társaságban évek óta változatlan. 
 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. leányvállalatai:  

 

- Pannon Dunapart Kft.  

A Pannon-Váltó Nyrt. közvetlen részesedése 7.500 E. Ft, ami 2,21 %-os 

tulajdoni és szavazati jogot jelent (közvetlen és közvetett tulajdoni és szavazati 

arány 99,9 %) 

 

- Pannon Consulting Kft.  

A Pannon-Váltó Nyrt. közvetlen részesedése 314.700 E. Ft, ami 99,9%-os 

tulajdoni és 49,0 % szavazati arányt jelent. (közvetlen és közvetett tulajdoni 

arány 99,9 %, szavazati arány 98,04 %)  

 

- Pannon Consultline Kft. 



16 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. közvetlen részesedése 734.760 E. Ft, ami 94,20 %-os 

tulajdoni és 20%-os szavazati arányt jelent. (közvetlen és közvetett tulajdoni 

arány 100 %, szavazati arány 100,0 %)   

 

- Pannon-Alfa Kft. 

A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése 273.800 E. Ft; 35,79 %-os tulajdoni és 

szavazati arányt jelent. (közvetlen és közvetett tulajdoni és szavazati arány 58,86 

%) 

 

A leányvállalatok közül kettőnek résztulajdona van a Pannon Váltó Nyrt.-ben. A 

Pannon Consulting Kft. az anyavállalat részvényeinek 24,99 %-át (437.412 E. 

Ft), a Pannon Consultline Kft. pedig az anyavállalat részvényeinek 12,40 %-át 

(216.926 E. Ft.) birtokolja. Esetükben tehát viszont-tulajdonlásról van szó, amit 

a konszolidáció során ki kell szűrni. 

 

A fenti társaságokban a Pannon-Váltó Nyrt. mint anyavállalat tulajdoni és 

szavazati aránya meghaladja az 50 %-ot, így a Pannon-Váltó Nyrt. 

leányvállalatai. 

 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. társult vállalkozásai :  

 

- Pannon Property Kft.;  

A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése 1.450 E. Ft, ami 48,33%-os tulajdoni és 

szavazati arányt jelent. 

- Kokron Befektetési Kft. 

A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése 19.500 E Ft, 46,99 %-os tulajdoni és 

szavazati arányt jelent.  

 

  

 

4., A Pannon-Váltó Csoport tevékenységének és gazdálkodásának rövid 

leírása 

 

 

4.1,. Rövid általános áttekintés a 2015. évről 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai alapvetően kedvező évet zártak 2015-

ben. Ez a kedvező folyamat alapvetően az ingatlanpiaci fellendüléshez 

kapcsolható, amelynek eredményeképpen a Csoport tulajdonában lévő 

ingatlanok felértékelődtek, melyeket értékbecslések illetőleg egy ingatlan 

esetében konkrét adásvételi szerződések támasztanak alá.  

A Társaság és a leányvállalatok tulajdonában lévő ingatlanok felértékelődését 

illetőleg a javuló eredményt az alábbi feltételek kedvező változása 

eredményezte. 
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4.1.1. Ingatlanpiaci fejlemények 

 

Bár a Társaság 2015-ben – ellentétben 2014. évvel – ingatlant nem adott el 

ugyanakkor az ingatlanpiacon az elmúlt két évben bekövetkező fejlemények 

mindenképpen pozitívnak értékelhetőek a Társaság és a leányvállalatok 

számára. A kedvező piaci fejlemények már 2013. második felében megindultak. 

Kezdetben elsősorban csak a kisebb, 10-20 M. Ft-os lakások iránt növekedett 

meg az érdeklődés. Ez követően azonban a vevők egyre inkább a nagyobb, 

használt lakások felé illetve a korábban eladhatatlannak bizonyult új építésű 

lakások felé fordultak, amelyre 2015 végén ráerősített az állami szabályozás is 

az új építésű lakások vevőinek CSOK-os támogatásával. A támogatások és az 

ingatlanpiaci kereslet folyamatos erősödése a későbbiekben az új lakások 

hiányához vezetett így a beruházók a további keresletben bízva a későbbi 

beruházásaikhoz kapcsolódva jelentős keresletet generáltak az üres, beépítésre 

alkalmas építési telkek piacán. Ez a szűkebb kínálat miatt együtt járt ezen 

ingatlanok árainak jelentős mértékű emelkedésével.  

Ez a folyamat kedvező helyzetet teremtett a Társaság és leányvállalatai számára, 

hiszen hosszú évek várakozását követően már nem csak az ingatlanok 

fenntartásával és kezelésével „lehetett foglalkozni” hanem – reális és nem 

nyomott árakon - az ingatlanok értékesítése is szóba jöhetett. Ezt igazolja, hogy 

hosszú-hosszú évek sikertelen kísérleteit követően a Társaság egyik 

leányvállalata, a Pannon Dunapart Kft. a hirtelen megnövekvő keresletet 

kihasználva több vételi ajánlat közül választva sikeresen adta el a Csoport egyik 

legértékesebb Római-parti ingatlanát. Erről a Társaság rendkívüli tájékoztatást is 

tett közzé.  

 

4.1.2. Római-parti gát 

 

Külön említést érdemel az ingatlanok értékének alakulása szempontjából az a 

kedvező hír, amely szerint várható, hogy a Római-parton 2019-ig megépül a 

mobil-gát. Ez a Csoportot kiemelten érinti, hiszen több ingatlana is van az 

érintett területen. Véleményünk szerint a tulajdonunkban lévő területek iránti 

erősödő  érdeklődés mögött ez a kedvező változás is nyomon követhető. Ez  

várhatóan kedvező hatással lehet a még eladásra nem került közel 1 hektár 

nagyságú területeinkre valamint az Alfa Art Hotel értékére is. 

 

 

4.1.3. Csökkenő piaci kamatok 

 

Szintén pozitívnak tekinthető – és jelentős megtakarításokat is eredményezett a 

Csoport számára 2015-ben – hogy az elmúlt évben történelmi szintre csökkentek 

a magyarországi kamatok. Ez a Társaság és leányvállalatai számára rendkívül 

fontos volt, mert a Pannon-Váltó Nyrt. és a Pannon Alfa Kft. az elmúlt években 

jelentős nagyságú hitelállománnyal rendelkezett és rendelkezik jelenleg is. A 

kamatcsökkentés illetőleg az NHP programban való részvételből következő 
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kedvező hitelkamatok a Pannon-Váltó Nyrt. számára több tízmilliós, míg a 

Pannon Alfa Kft. számára pedig több millió forintos megtakarítást 

eredményeztek 2015-ben. 

A kamatok csökkenése áttételesen az ingatlanpiaci folyamatokon keresztül 

tovább javította a Társaság és leányvállalatai helyzetét. A csökkenő kamatok 

miatt ugyanis a megtakarítások a banki betétek helyett az ingatlanpiac felé 

mozdultak, így jelentős keresletet generáltak, ami az árak emelkedését hozta.       

 

 

4.1.4. A hitelek sikeres csökkentése 

 

A korábban említettek szerint a Pannon-Váltó Nyrt. évek óta jelentős 

hitelállománnyal működött. Emellett nem jelentős nagyságban, de a Pannon 

Alfa Kft. is rendelkezik a Növekedési Hitelprogramból (NHP) származó hitellel. 

A Pannon-Váltó Nyrt. hiteleinek nagysága évek óta folyamatosan csökken és 

ugyanez mondható el a Pannon Alfa Kft. hitele esetében is. Ennek köszönhetően 

- bár a hitelek nagyobb része kedvező kamatozású hitel – a Csoport által 

fizetendő kamatok éves szinten a korábbi, 3-4 évvel ezelőtti nagysághoz képest 

harmadára csökkentek, amely jelentősen javította a Társaság és a Csoport 

eredményét is.  

 

   

4.2 A kedvezőbb külső és belső körülmények hatása az eredményre 

 

A fenti kedvező körülményeknek köszönhetően a Társaság 2015. évi eredménye 

a 2014. évi korrigált konszolidált eredményhez képest – amely a valós piaci 

érték teljes körű alkalmazásával készült el – csökkent ugyan, de az azt megelőző 

évek eredményéhez képest jelentősen javult. (A 2014. évi korrigált konszolidált 

mérlegben szereplő eredményben került először teljes körűen alkalmazásra a 

valós piaci érték azaz a piaci és a nyilvántartási árak közötti különbség itt 

mutatkozott meg legnagyobb mértékben.) 

 

A Csoport bevételei 2015-ben minimálisan, elhanyagolható mértékben 

csökkentek, miután egy jelentős ingatlan eladása ugyan megtörtént, de annak 

hatásai a 2016. évi számokban szerepelnek majd. A bevételek legnagyobb része 

az Alfa Art Hotel működtetéséből, a Pannon Property Kft. által realizált bevétel, 

de jelentősebb, bérbeadásból származó bevétellel rendelkezik a Kokron Kft. és a 

Pannon Alfa Kft. is. Az árbevétel minimális csökkenésével szemben ugyanakkor 

még nagyobb mértékben csökkentek 2015-ben a Csoport költségei, igaz ez 

szerkezetében az anyagjellegű ráfordítások és az értékcsökkenési leírások 

csökkenése, míg a személyi jellegű ráfordítások növekedése mellett következett 

be. Az utóbbi magyarázata a Hotel működtetéséhez kapcsolódó bérköltség 

emelkedése volt.  

Így Csoport szinten a csökkenő bevételek és költségek mellett az üzleti 

tevékenység eredménye javult és a 2014. évi veszteséggel szemben 2015-ben - 

ha nem is jelentős de - némi nyereséget mutat már.  
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A pénzügyi műveletek és egyéb bevételek illetve a ráfordítások eredménye 

alapvetően a 2015-ben értékesített ingatlan korábbi nyilvántartási értékének és 

eladási árának különbözetéből ered. Ennek következtében a Csoport szokásos 

adózás előtti eredménye a 2014. évi korrekciót figyelembe véve meghaladta a 

873 M. Ft-ot, míg a 2014. évi korrekció nélkül a 152 M. Ft-ot. Az adózott 

eredmény, szintén figyelembe véve a 2014. évi korrekció hatását 617.422 M. Ft. 

nyereség lett, míg a korrekció nélkül 12,5 M. Ft. az adózott eredmény. Ez utóbbi 

ugyan kevesebb a korrigált 2014. évi konszolidált beszámolóban szereplő 

eredménynél mégis jelentős javulást mutat a 2013. évi illetve azt megelőző évek 

eredményéhez képest. 

 

Összességében tehát a Pannon-Váltó Csoport az árbevételnél nagyobb 

mértékben csökkenő ráfordítások révén elért pozitív üzleti eredménynek és 

egy ingatlan eladásból származó értéknövekedésre visszavezethetően 2015-

ben konszolidált szinten pozitív eredményt tudott felmutatni. 

 

 

 

4.3. Üzleti jelentés 

 

A Pannon-Váltó Csoport vagyona döntő részben ingatlanokban fekszik, azaz a 

Társaság vezetése kiemelt hangsúlyt kell, hogy fektessen ezen ingatlanok 

kezelésére és adásvételére.  

Fontos megjegyezni, hogy a Csoport néhány tagjánál költségtakarékossági 

okokból munkavállaló nem került alkalmazásra és az ügyvezetői feladatokat az 

anyavállalat vezetésében lévő személyek látják el. Ez teljes mértékben racionális 

döntés, hiszen a társaságok egy része az anyavállalathoz hasonlóan a saját 

tulajdonában lévő ingatlanok kezelésével foglalkozik. Ez alól kivétel az Alfa Art 

Hotelt üzemeltető Pannon Property Kft - amelynek önálló vezetése is van - 

illetőleg a Kokron Kft., amely saját tulajdonú ingatlanát adja bérbe. 

 

  

A Csoport menedzsmentje 2015. évben a következő feladatokat végezte:  

 

- meghirdette eladásra a Társaság és a leányvállalatainak tulajdonában lévő és 

értékesítésre alkalmas ingatlanokat illetőleg tárgyalt az érdeklődőkkel az 

ingatlanok értékesítéséről  

 

- kezelte a tulajdonában és leányvállalatai tulajdonában lévő ingatlanokat, ezen 

belül megkísérelte bérbe adni a kiadható ingatlanokat  

 

- az értékesítésre még nem kész területeket megpróbálta alkalmassá tenni az 

eladásra illetőleg eljárt a szabályozás adta lehetőségek javítása érdekében 

 

- működtette a Csoport tulajdonában lévő arra alkalmas ingatlanokat    
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4.3.1. Ingatlanok eladása 

 

Maga a Társaság, a Pannon-Váltó Nyrt. a tavalyi évben ugyan ingatlant nem 

értékesített, de több ingatlan esetében is tárgyalt azok eladásáról. A Társaság 

tulajdonában - a Római-parti Alfa Art Hotelen kívül - még 3 további ingatlan 

van, ezek közül kettő a Római parton. Ezen ingatlanok iránt a tavalyi év 

második felében volt már érdeklődés, de akkor még a menedzsment a piaci árak 

további emelkedésében bízva az érdeklődés ellenére sem értékesítette azokat.  

Az idei év első hónapjaiban ugyanakkor a várt áremelkedés megtörtént, így a 

keresleti árak jóval közelebb vannak ma már a Társaság által elfogadható 

árakhoz. Ennek köszönhetően a Társaság jelenleg is tárgyal az érdeklődőkkel a 

Római-parti ingatlanok egy részének illetőleg kedvező árajánlat esetén akár 

egészének eladásáról. A harmadik a Társaság tulajdonában lévő ingatlan egy 

budakalászi, a Luppa tó partján fekvő belterületi ingatlan, amely szintén eladó.  

 

Az értékesítésre kijelölt ingatlanok között található a döntően a Pannon Alfa 

Kft., kisebb részben a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában lévő budakalászi 

fejlesztési terület is. Ezek nagysága meghaladja a 120.000 nm-t, teljes 

értékesítése azonban inkább csak hosszabb távon reális. Ennek ellenére a terület 

egyik 1 hektárt meghaladó részének eladásról a Pannon Alfa Kft. tárgyalásokat 

folytat.  

 

Szintén értékesítésre kijelölt ingatlan a Kokron Kft. tulajdonában lévő 

hódmezővásárhelyi ipari ingatlan. Sajnos azonban Hódmezővásárhelyen és 

környékén az ipari ingatlanok piacán jelentős vevői érdeklődés nem 

tapasztalható, így ezen ingatlan eladása is inkább hosszabb távon lehet reális. 

Ettől függetlenül a vezetés folyamatosan keresi az értékesítési lehetőségeket. 

 

A tavalyi évben egy sikeres ingatlan eladása történt meg, ez a korábban 

említettek szerint a Pannon Dunapart Kft. egyik nagy értékű ingatlana volt. Az 

értékesítésen, annak végső lezárása esetén a Pannon Dunapart Kft. jelentős 

nyereséget realizálhat. 

 

 

4.3.2. Ingatlanok kezelése 

 

A Pannon-Váltó csoport ingatlan portfóliójában - miután ingatlant 2015-ben sem 

vásárolt - jelenleg is csak néhány olyan ingatlan van, amely bérbe adható. A 

Római-parton lévő Alfa Art Hotel épülete már évek óta bérbeadásra került a 

Társaság résztulajdonában lévő Pannon Property Kft-nek. Az ingatlannal 

kapcsolatban pozitív változást jelenthet, ha a már évek óta emlegetett Római-

parton futó gát végre megépül. 

Emellett bérbeadási bevétellel rendelkezik még a Pannon Alfa Kft. illetőleg a 

Kokron Kft., amely társaságok 20-20 M. Ft. körüli éves árbevétellel 

rendelkeznek.  
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4.3.3. Területek értékesítésre előkészítése 

 E tevékenység 2015-ben egy, a Pannon Alfa Kft. tulajdonában lévő budakalászi 

telek megosztásának előkészítését jelentette. A megosztással kapcsolatosan - 

amely alapján 3.000 nm-t valamivel meghaladó telkek kerülnek kiszabályozásra 

– az anyagok elkészültek, beadásuk a Földhivatalhoz megtörtént. Várhatóan a 

folyamat 2016 első felében lezárul, így 2016 második felére a budakalászi telkek 

is olyan „állapotba” kerülhetnek, hogy értékesítésük megkezdődhet.    

 

 

A korábban jellemző pénz-és tőkepiaci befektetéseket a Társaság ma már nem 

végez.  

 

 

4.4,. Szöveges kiegészítés a mérleg beszámolóhoz 

  

A 2015. évi konszolidált Mérleg Eszközök sorait vizsgálva a Forgóeszközök 

értéke 90 %-ot meghaladó mértékben növekedett. Ebből a növekedésből egy 

alapvetően fontos gazdasági eseményt fontos kiemelni ez pedig a Pannon 

Dunapart Kft. által értékesített ingatlanhoz kapcsolódik. Ezen ingatlan után 

ugyanis a szerződés aláírásakor a vevő foglalót fizetett, amelynek nagyobb része 

az év végén a Pannon Dunapart Kft. bankszámláján volt. A Pannon Dunapart 

Kft. mellett a Pannon-Váltó Nyrt. is közel 10 M. Ft. körüli bankbetétel 

rendelkezett, amely a korábban értékesített Pannon Alfa üzletrész eladásból 

származott. 

 

A Csoport Hosszú távú befektetései is jelentősen, 13 %-ot meghaladóan 

növekedtek. A növekedésben egyrészt átsorolások másrészt a korábban említett, 

értékesített ingatlan értékesítési árának és korábbi nyilvántartási értének 

különbözete jelenik meg.     

Az Ingatlanok, ingók a termelésben soron jelentős változás nem következett 

be. Ugyanez érvényes az Immateriális javakra, amelynek értéke 

elhanyagolható. 

Összességében a Társaság Eszközei 2015. évben közel 14 %-kal növekedtek, a 

bázisévet jelentő 2014. évi korrigált konszolidált beszámolóban lévő számokhoz 

képest.   

 

A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a Csoport kötelezettségei majd 

8 %-kal csökkentek.  

Ezen belül ugyanakkor 120 %-kal növekedett a Rövid lejáratú kötelezettségek 

nagysága. Ez két okra vezethető vissza. Egyrészt a Csoport hiteleinek egy 

nagyobb része éven belüli lejáratú hitellé sorolódott át, illetve a korábban 

említettek szerint az értékesített ingatlan után kapott foglaló az előlegek között 

került feltüntetésre. 
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Jelentősen, majd negyedére csökkent ugyanakkor a Hosszú lejáratú és 

hátrasorolt kötelezettségek értéke. Ennek egyértelműen a korábban említettek 

szerint a hitelek rövid lejáratú hitelek közé történő átsorolás az oka. 

Jelentősen, 20 %-ot meghaladóan növekedett a csoport Saját tőkéje is, 

elsősorban a Csoport tulajdonában lévő ingatlanok értékének emelkedésére 

visszavezethetően. 

 

Az Eredmény-kimutatást vizsgálva megállapítható, hogy a Csoport árbevétele 

ugyan csökkent, de költségei ezt meghaladóan estek, így a Csoport üzleti 

eredménye a korábbi évek negatív eredménye után pozitívvá vált.  

Ez azt eredményezte, hogy a Csoport szokásos adózás előtti eredménye a 

2014. évi korrekciót is figyelembe véve meghaladta a 873 M. Ft-ot, míg a 

2014. évi korrekció nélkül a 152 M. Ft-ot. Az adózott eredmény - szintén 

figyelembe véve a 2014. évi korrekció hatását - 617 M. Ft. nyereség lett, míg 

a korrekció nélkül 12,5 M. Ft. a 2015. évi adózott eredmény. Ez a korábbi 

évek döntően veszteséges eredményéhez képest jelentős javulást mutat, 

amely alapvetően az ingatlanpiaci fellendülésnek illetve ennek a Csoport 

tulajdonában lévő ingatlanokra gyakorolt hatásának tudható be. 

 

 

5,.  A Pannon-Váltó Csoport 2016. évi üzleti terve 

 

A Pannon-Váltó Csoport 2015. évi tevékenysége illetve annak eredménye az 

ingatlanpiaci környezet javulásából eredő ingatlanpiaci áremelkedéseknek 

köszönhetően pozitívnak értékelhető. A 2016. évi illetőleg az azt követő néhány 

év eredményét alapvetően az fogja meghatározni, hogy ezek a kedvező 

ingatlanpiaci folyamatok fennmaradnak-e és ha igen, akkor az milyen 

területeken milyen nagyságú áremelkedést hozhat. Ennek alapján a Csoport 

2016. évi eredményét alapvetően a következő tényezők fogják befolyásolni.  

 

 

5.1 Ingatlanpiaci helyzet alakulása 

 

A Pannon-Váltó Csoportot érintő külső körülmények többnyire kedvezően 

változtak a 2015. évben. Ezek közül talán a legfontosabb az, hogy az 

ingatlanpiaci folyamatok kedvező irányban mozdultak el. Az ingatlanpiac 

legtöbb szegmensében általános volt a kereslet illetőleg az árak emelkedése, így 

az eladásra kínált ingatlanok hamar vevőre találtak, sőt az fennmaradó kereslet 

következtében az árak tovább emelkedtek. Ez a lakáspiacon újabb beruházásokat 

indított el.  

2016. évi várakozás:  

A Csoport abban bízik, hogy ez a kedvező folyamat 2016-ban is fennmarad, bár 

az árak emelkedése véleményünk szerint már nem lesz olyan gyors és jelentős, 

mint volt 2015-ben. Azt várjuk, hogy a kereslet fennmaradása következtében 

ingatlanainkra továbbra is lesz vevői érdeklődés és ez alapján több ingatlanunkat 

is sikeresen értékesíthetjük 2016-ban.  
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Kevésbé vagyunk optimisták ugyanakkor a leányvállalatok tulajdonában lévő 

ipari ingatlanokkal kapcsolatosan bár elképzelhetőnek tartjuk, hogy ezekből is 

sikerül majd 2016-ban értékesíteni.  

 

 

5.2. Piaci kamatok alakulása 

 

Magyarországon az elmúlt időszakban a kamatok soha nem látott mélységbe 

süllyedtek. Ez több szempontból is kedvező volt a Csoport működésére. 

Egyrészt a Csoport egyes tagjai évek óta jelentős hitelállománnyal működnek, 

amelynek kamatai is jelentősek voltak. A kamatok csökkenésével a Csoport 

kamatfizetései is csökkentek, így ma már a 3-4 évvel ezelőtt fizetendő 

kamatoknak mindössze harmadát fizeti csak a Pannon-Váltó Csoport. Szintén 

kedvező a kamatok csökkenése abból a szempontból is, hogy az alacsony banki 

kamatok miatt a megtakarítások az ingatlanpiac felé indultak, ami közrejátszott 

a 2015. évi kereslet jelentős növekedésében is.  

2016. évi várakozás:  

A kedvező kamatkörnyezet várhatóan 2016-ban is fennmarad, azaz az 

ingatlanok iránti érdeklődést ez nem fogja visszafogni. Ugyanakkor ilyen 

alacsony kamatok mellett jelentős kamatcsökkentésre már nincs tér azaz a 

hitelek után fizetendő kamatok csökkentése változatlan hitelnagyságok mellett 

tovább már nem lehetséges. 

 

 

5.3. Jelentős EU-s pénzek megjelenése a fejlesztések területén 

 

Az elmúlt évben jelentősen felpörgött az EU-ból érkező pénzek kifizetése, 

amely jelentős szerepet játszott a beruházások, fejlesztések megindulásában. Ez 

közvetetten jót tett az ingatlanpiacnak is. 

2016. évi várakozás:  

Ez a folyamat várhatóan 2016-ban is fennmarad, ami kedvező hatással lehet a 

fejlesztési célú ingatlanok keresletére. Ezek a kedvező hatások elsősorban a 

leányvállalatok tulajdonában lévő ipari ingatlanok eladását segíthetnék elő.  

 

 

A Társaság által várt folyamatok megvalósulása esetén a Társaság és 

leányvállalatai bíznak abban, hogy a tulajdonukban lévő ingatlanok jelentősebb 

részét 2016-ban és 2017-ben értékesíteni tudják.   

Ez érintheti a tavalyi évben a Pannon Dunapart Kft. által megkötött adásvételi 

szerződés teljesülése mellett a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában lévő közel 1 

hektáros Római-parti telket, illetőleg kedvező ajánlat esetén akár a Társaság 

tulajdonában lévő más eszközöket is. 2016-ban legnagyobb esélyét a Római-

parton lévő telkek eladásának látjuk.  

A leányvállalatok esetében elsősorban a Pannon Alfa Kft. tulajdonában lévő 

budakalászi telkek értékesítése történhet meg részben vagy egészben. Ezen a 

budakalászi területen a Pannon Alfa Kft. több mint 120.000 nm. fejlesztési 



24 

 

területtel rendelkezik, azaz ennek eladása jelentős összegű bevételhez juttatná a 

Csoportot. Hasonló módon tervben van a Pannon-Váltó Nyrt. 48 %-os 

részesedésével működő Kokron Kft. tulajdonában lévő jelentős nagyságú, 

hódmezővásárhelyi ingatlan értékesítése is. Kedvező ajánlat esetén ennek 

értékesítésére is sor kerülhet 1-2 éven belül. Ugyanakkor az értékesítésnek a 

korábban említett problémák – az adott régióban tapasztalható alacsony vevői 

érdeklődés – akadályt jelenhetnek. 

 

Összességében tehát azt kell mondani, hogy reálisan nem várható, hogy a 

Társaság és leányvállalatai a tulajdonukban lévő valamennyi ingatlant 

2016-ban értékesíteni tudnák. Az azonban valószínű, hogy az ingatlanok 

eladásának eredményeképpen a Társaságnak és leányvállalatainak jelentős 

összegű bevételei lehetnek 2016-ban és 2017-ben. Az eladásból származó 

bevételekből - s ez érvényes a leányvállalatokhoz befolyó pénzek egy részére 

is - a Pannon-Váltó Nyrt. által felvett banki hitelek kerülnek részben vagy 

teljesen visszafizetésre így várhatóan a Csoport hosszú évek után hitel 

nélkül vagy minimális hitellel működhet tovább.        

Az ingatlan eladásból befolyó bevételek nagysága ugyanakkor akár olyan 

nagyságú is lehet 2016-ban, hogy az meghaladja a hitelek visszafizetéséhez 

szükséges összeget. Ebben az esetben reális alternatíva lehet újabb 

ingatlanok vásárlása is akár kisebb összegű hitelfelvétel mellett is. 
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6.  A Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatainak egyedi mérlege és eredmény-

kimutatása 

 
A Pannon-Váltó Nyrt 2015.évi mérlege és eredmény kimutatása  

  adatok e. Ft-ban 

MEGNEVEZÉS 

2014.12.31 

önellenőrzéssel 2015.12.31 

A. Befektetett eszközök  1 529 960 1 485 168 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK  0 0 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  51 681 49 215 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  1 478 279 1 435 953 

B. Forgóeszközök 914 744 898 569 

I. KÉSZLETEK  678 351 678 351 

II. KÖVETELÉSEK  34 249 29 230 

III. ÉRTÉKPAPIROK  181 957 180 850 

IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) 20 187 9 881 

C. Aktív időbeli elhatárolások 507 599 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  2 445 211 2 384 336 

   

 

2014.12.31 

önellenőrzéssel 2015.12.31 

D. Saját töke  1 817 917 1 788 500 

I. JEGYZETT TÖKE 1 750 000 1 750 000 

    Ebből: visszavásárolt tul. rész. névértéken 129 385 129 385 

II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE     

III. TÖKETARTALÉK 343 818 343 818 

IV. EREDMÉNYTARTALÉK -195 816 -456 749 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 180 850 179 624 

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -260 935 -28 193 

E. Céltartalékok  0 0 

F. Kötelezettségek  627 294 595 128 

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 

II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  488 750 131 370 

III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  138 544 463 758 

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 708 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (42+49+53+68) 2 445 211 2 383 336 
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  MEGNEVEZÉS 

2014.12.31 

önellenőrzéssel 2015.12.31 

01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 20 580 7 655 

02 Export értékesítés nettó árbevétele     

I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 20580 7 655 

3 Saját termelésű készletek állományváltozása     

4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke     

II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04) 0 0 

III Egyéb bevételek 3 531 1 

05 Anyagköltség 350 346 

06 Igénybe vett szolgáltatások értéke 5 603 6 304 

07 Egyéb szolgáltatások 3 181 3 933 

08 Eladott áruk beszerzési értéke  15 004 0 

09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  34 0 

IV Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 24 172 10 583 

10 Bérköltség 7 908 6 024 

11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 010 1 364 

12 Bérjárulékok 2 274 1 740 

V Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 11 192 9 128 

VI Értékcsökkenési leírás 3 078 2 527 

VII Egyéb ráfordítások 10 517 4 386 

      Ebből értékvesztés     

A 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-

VII) -24 848 -18 968 

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 8 400 10 000 

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyam nyer.     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 066 646 

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 954 642 

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 407 705 

VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 9 813 11 351 

18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott     

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 19 788 18 210 

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 45 128 

20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése  225 814 2 328 

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 260 0 

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 245 862 20 538 

B PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -236 049 -9 187 

C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) -260 897 -28 155 

X Rendkívüli bevételek     

XI Rendkívüli ráfordítások 0 0 

D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 

E ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) -260 897 -28 155 

XII Adófizetési kötelezettség 38 38 

F ADOZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) -260 935 -28 193 

22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.-re     

23 Jóváhagyott osztalék és részesedés     

G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) -260 935 -28 193 
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A Pannon Consulting Kft 2015.évi mérlege és eredmény kimutatása  

  adatok e. Ft-ban 

MEGNEVEZÉS 2014.12.31 2015.12.31 

A. Befektetett eszközök  395 735 394 309 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK  0 0 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  33 011 31 585 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  362 724 362 724 

B. Forgóeszközök 144 1 085 

I. KÉSZLETEK  0 0 

II. KÖVETELÉSEK  0 760 

III. ÉRTÉKPAPIROK  0 0 

IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) 144 325 

C. Aktív időeli elhatárolások 5 310 5 081 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  401 189 400 475 

   

D. Saját töke  350 768 348 774 

I. JEGYZETT TÖKE 315 000 315 000 

    Ebből: visszavásárolt tul. rész .névértéken     

II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE     

III. TÖKETARTALÉK     

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 34 421 37 768 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK     

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 1 347 -1 994 

E. Céltartalékok  0 0 

F. Kötelezettségek  48 761 50 177 

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 

I. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  0 0 

II. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  48 761 50 177 

G. Passzív időbeli elhatárolások 1 660 1 524 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (42+49+53+68) 401 189 400 475 
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  MEGNEVEZÉS 2014.12.31 2015.12.31 

01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 5 664 2 015 

02 Export értékesítés nettó árbevétele     

I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 5 664 2 015 

3 Saját termelésű készletek állományváltozása     

4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke     

II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04) 0 0 

III Egyéb bevételek 350 0 

05 Anyagköltség 65 0 

06 Igénybe vett szolgáltatások értéke 596 573 

07 Egyéb szolgáltatások 241 205 

08 Eladott áruk beszerzési értéke     

09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke     

IV Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 902 778 

10 Bérköltség     

11 Személyi jellegű egyéb kifizetések     

12 Bérjárulékok     

V Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 0 

VI Értékcsökkenési leírás 1 423 1 427 

VII Egyéb ráfordítások 334 254 

      Ebből értékvesztés     

A 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-

V-VI-VII) 3 355 -444 

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyam nyer.     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 1 

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 1 

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei     

VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 1 

18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott     

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 1 865 1 547 

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 1 865 1 547 

20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése     

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai     

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 1 865 1 547 

B PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -1 865 -1 546 

C 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-

B) 1 490 -1 990 

X Rendkívüli bevételek     

XI Rendkívüli ráfordítások     

D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 

E ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) 1 490 -1 990 

XII Adófizetési kötelezettség 143 4 

F ADOZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) 1 347 -1 994 

22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. -re     

23 Jóváhagyott osztalék és részesedés     

G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) 1 347 -1 994 
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A Pannon Consultline Kft 2015.évi mérlege és eredmény-kimutatása  

  adatok e. Ft-ban 

MEGNEVEZÉS 2014.12.31 2015.12.31 

A. Befektetett eszközök  792 323 791 414 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK  0 0 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  35 111 34 202 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  757 212 757 212 

B. Forgóeszközök 40 362 41 116 

I. KÉSZLETEK  0 0 

II. KÖVETELÉSEK  40 200 40 998 

III. ÉRTÉKPAPIROK  0 0 

IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) 162 118 

C. Aktív időbeli elhatárolások 1 500 1 261 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  834 185 833 791 

   

D. Saját töke  827 843 824 499 

I. JEGYZETT TÖKE 780 000 780 000 

    Ebből: visszavásárolt tul. rész. névértéken     

II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE     

III. TÖKETARTALÉK 12 160 12 160 

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 39 097 35 683 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK     

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK     

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -3 414 -3 344 

E. Céltartalékok  0 0 

F. Kötelezettségek  6 286 9 097 

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 

II. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  1 787 900 

III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  4 499 8 197 

G. Passzív időbeli elhatárolások 56 195 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (42+49+53+68) 834 185 833 791 
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  MEGNEVEZÉS 2014.12.31 2015.12.31 

01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 319 682 

02 Export értékesítés nettó árbevétele     

I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 319 682 

3 Saját termelésű készletek állományváltozása     

4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke     

II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04) 0 0 

III Egyéb bevételek 3 708 0 

05 Anyagköltség 362 251 

06 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 868 1 600 

07 Egyéb szolgáltatások 549 538 

08 Eladott áruk beszerzési értéke     

09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 318 683 

IV Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 3 097 3 072 

10 Bérköltség 240 256 

11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 212 289 

12 Bérjárulékok 100 96 

V Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 552 641 

VI Értékcsökkenési leírás 955 907 

VII Egyéb ráfordítások 3 920 281 

      Ebből értékvesztés     

A 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-

V-VI-VII) -4 497 -4 219 

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyam nyer.     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 500 1 250 

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 1 500 1 250 

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei     

VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 1 500 1 250 

18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott     

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 407 371 

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 106 195 

20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése     

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai     

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 407 371 

B PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 1 093 879 

C 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-

B) -3 404 -3 340 

X Rendkívüli bevételek     

XI Rendkívüli ráfordítások     

D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 

E ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) -3 404 -3 340 

XII Adófizetési kötelezettség 10 4 

F ADOZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) -3 414 -3 344 

22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. -re     

23 Jóváhagyott osztalék és részesedés     

G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) -3 414 -3 344 
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A Pannon Dunapart Kft 2015.évi mérlege és eredmény-kimutatása  

  adatok e. Ft-ban 

MEGNEVEZÉS 2014.12.31 2015.12.31 

A. Befektetett eszközök  577 854 556 188 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK  0 0 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  571 997 550 331 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK  5 857 5 857 

B. Forgóeszközök 65 179 65 179 

I. KÉSZLETEK  0 0 

II. KÖVETELÉSEK  65 106 140 637 

III. ÉRTÉKPAPIROK  0 0 

IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) 73 33 744 

C. Aktív időbeli elhatárolások 3 667 2 299 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  646 700 699 124 

   

D. Saját töke  632 734 628 043 

I. JEGYZETT TÖKE 340 000 340 000 

    Ebből: visszavásárolt tul. rész. névértéken     

II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE     

III. TÖKETARTALÉK     

IV. EREDMÉNYTARTALÉK 11 464 5 937 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK     

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 286 797 286 797 

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -5 527 -4 691 

E. Céltartalékok  0 0 

F. Kötelezettségek  13 966 71 081 

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 

I. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  0 0 

II. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  13 966 71 081 

G. Passzív időbeli elhatárolások 0 0 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (42+49+53+68) 646 700 699 124 
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  MEGNEVEZÉS 2013.12.31 2015.12.31 

01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 196 249 

02 Export értékesítés nettó árbevétele     

I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 196 249 

3 Saját termelésű készletek állományváltozása     

4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke     

II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04) 0 0 

III Egyéb bevételek 1 20 501 

05 Anyagköltség 311 58 

06 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 159 837 

07 Egyéb szolgáltatások 205 136 

08 Eladott áruk beszerzési értéke     

09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke     

IV Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 1 675 1 031 

10 Bérköltség 2 040 1 440 

11 Személyi jellegű egyéb kifizetések     

12 Bérjárulékok 410 410 

V Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 2 450 1 850 

VI Értékcsökkenési leírás 383 53 

VII Egyéb ráfordítások 4 699 24 970 

      Ebből értékvesztés     

A 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-

V-VI-VII) -9 010 -7 154 

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyam nyer.     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 3 855 3 322 

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 3 855 3 322 

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei    66 

VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 3 855 3 388 

18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott     

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 364 24 

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 364 24 

20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése     

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai     

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 364 24 

B PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 3 491 3 364 

C 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-

B) -5 519 -3 790 

X Rendkívüli bevételek     

XI Rendkívüli ráfordítások     

D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 

E ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) -5 519 -3 790 

XII Adófizetési kötelezettség 8 901 

F ADOZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) -5 527 -5 527 

22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. -re     

23 Jóváhagyott osztalék és részesedés     

G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) -5 527 -4 691 
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A Pannon Alfa Kft 2015.évi mérlege és eredmény-kimutatása  

  adatok e. Ft-ban 

MEGNEVEZÉS 

2014.12.31 

önellenőrzéssel 2015.12.31 

A. Befektetett eszközök  606 945 605 405 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK  0  

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  606 945 605 405 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    

B. Forgóeszközök 366 658 368 728 

I. KÉSZLETEK  362 120 362 120 

II. KÖVETELÉSEK  10  

III. ÉRTÉKPAPIROK    

IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) 4 528 6 608 

C. Aktív időbeli elhatárolások   

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  973 603 974 133 

   

D. Saját töke  844 175 854 508 

I. JEGYZETT TÖKE 765 000 765 000 

    Ebből: visszavásárolt tul. rész. névértéken   

II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE   

III. TÖKETARTALÉK 70 000 70 000 

IV. EREDMÉNYTARTALÉK -152 097 -173 078 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 182 253 182 253 

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -20 981 10 333 

E. Céltartalékok    

F. Kötelezettségek    

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 

I. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  85 041 73 948 

II. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  18 516 44 871 

G. Passzív időbeli elhatárolások 942 806 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (42+49+53+68) 973 603 974 133 
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  MEGNEVEZÉS 

2014.12.31 

önellenőrzéssel 2015.12.31 

01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 17 601 17 955 

02 Export értékesítés nettó árbevétele     

I Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 17 601 17 955 

3 Saját termelésű készletek állományváltozása     

4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke     

II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04) 0 0 

III Egyéb bevételek 2 0 

05 Anyagköltség 14 0 

06 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 629 1 826 

07 Egyéb szolgáltatások 589 241 

08 Eladott áruk beszerzési értéke     

09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke     

IV Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 2 232 2 067 

10 Bérköltség     

11 Személyi jellegű egyéb kifizetések     

12 Bérjárulékok     

V Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 0 

VI Értékcsökkenési leírás 1 540 1 540 

VII Egyéb ráfordítások 31 248 359 

      Ebből értékvesztés     

A 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-

VI-VII) 3 657 13 989 

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyam nyer.     

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott     

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 1 

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei     

VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 1 1 

18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége     

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott     

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 530 3 530 

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 942 942 

20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése     

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai     

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 3 530 3 113 

B PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -3 529 -3 112 

C SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B)  128 10 877 

X Rendkívüli bevételek     

XI Rendkívüli ráfordítások     

D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 

E ADÓZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) 128 10 877 

XII Adófizetési kötelezettség 35 544 

F ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) 93 10 333 

22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész .-re     

23 Jóváhagyott osztalék és részesedés     

G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) 93 10 333 
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A Pannon Property Kft 2015.évi mérlege és eredmény-kimutatása  

  adatok e. Ft-ban 

MEGNEVEZÉS 2014.12.31 2015.12.31 

A. Befektetett eszközök  3 346 2 823 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK  174 449 

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  3 172 2 374 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    

B. Forgóeszközök 17 885 19 601 

I. KÉSZLETEK  2 621 3 150 

II. KÖVETELÉSEK  10 301 8 617 

III. ÉRTÉKPAPIROK    

IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) 4 963 7 834 

C. Aktív időbeli elhatárolások 243 160 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  21 474 22 584 

   

D. Saját töke  524 3 139 

I. JEGYZETT TÖKE 3 000 3 000 

    Ebből: visszavásárolt tul. rész. névértéken   

II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE   

III. TÖKETARTALÉK   

IV. EREDMÉNYTARTALÉK -2 710 -2 476 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK  2 476 

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 234 139 

E. Céltartalékok    

F. Kötelezettségek  20 298 19 250 

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK   

I. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK    

II. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  20 298 19 250 

G. Passzív időbeli elhatárolások 652  195 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (42+49+53+68) 21 474 22 584 
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  MEGNEVEZÉS 2014.12.31 2015.12.31 

01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 159 780 173 386 

02 Export értékesítés nettó árbevétele   

I Értékesítés nettó árbevétele (01+02)   

3 Saját termelésű készletek állományváltozása   

4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke   

II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04)   

III Egyéb bevételek 6 409 3 961 

05 Anyagköltség 39 793 40 117 

06 Igénybe vett szolgáltatások értéke 46 087 48 176 

07 Egyéb szolgáltatások 2 359 3 825 

08 Eladott áruk beszerzési értéke 7 272 7 719 

09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 484 2 255 

IV Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 95 995 102 092 

10 Bérköltség 39 658 43 326 

11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 16 917 17 337 

12 Bérjárulékok 8 783 9 940 

V Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 65 358 70 603 

VI Értékcsökkenési leírás 1 231 982 

VII Egyéb ráfordítások 3 218 3 036 

      Ebből értékvesztés   

A 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-IV-

V-VI-VII) 387 634 

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés   

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   

14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége   

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   

15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyam nyer.   

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek   

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 46 22 

VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 46 22 

18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége   

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 50 39 

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 23 39 

20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése   

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 128 123 

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 178 162 

B PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) -132 -140 

C 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-

B) 255 494 

X Rendkívüli bevételek   

XI Rendkívüli ráfordítások   

D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI)   

E ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) 255 494 

XII Adófizetési kötelezettség 21 355  

F ADOZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) 234 139 

22 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. -re   

23 Jóváhagyott osztalék és részesedés   

G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) 234 139 
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A Kokron Kft 2015.évi mérlege és eredmény-kimutatása  

  adatok e. Ft-ban 

MEGNEVEZÉS 

2014.12.31 

önellenőrzéssel 2015.12.31 

A. Befektetett eszközök  154 290 154 336 

I. IMMATERIÁLIS JAVAK    

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  154 290 154 336 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK    

B. Forgóeszközök 11 434 10 025 

I. KÉSZLETEK    

II. KÖVETELÉSEK  5 104 5 168 

III. ÉRTÉKPAPIROK    

IV. PÉNZESZKÖZÖK (38-39 sorok) 6 330 4 857 

C. Aktív időbeli elhatárolások 253 281 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN  165 977 164 642 

   

D. Saját töke  82 520 82 242 

I. JEGYZETT TÖKE 41 500 41 500 

    Ebből: visszavásárolt tul. rész. névértéken   

II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE   

III. TÖKETARTALÉK   

IV. EREDMÉNYTARTALÉK -31 272 -50 051 

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 91 071 90 617 

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY -18 779 176 

E. Céltartalékok    

F. Kötelezettségek  79 229 79 673 

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK   

I. HOSSZÚ LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK    

II. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK  79 229 79 673 

G. Passzív időbeli elhatárolások 4 228 2 727 

FORRÁSOK ÖSSZESEN (42+49+53+68) 165 977 164 642 
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  MEGNEVEZÉS 

2014.12.31 

önellenőrzéssel 2015.12.31 

01 Belföldi értékesítés nettó árbevétele   

02 Export értékesítés nettó árbevétele 18 416 20 403 

I Értékesítés nettó árbevétele (01+02)   

3 Saját termelésű készletek állományváltozása   

4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke   

II Aktivált saját teljesítmények értéke (03+/-04)   

III Egyéb bevételek 1 000 9 

05 Anyagköltség 92 332 

06 Igénybe vett szolgáltatások értéke 1 716 983 

07 Egyéb szolgáltatások 634 656 

08 Eladott áruk beszerzési értéke   

09 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 1 283 1 628 

IV Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 3 725 3 599 

10 Bérköltség   

11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 412 2 333 

12 Bérjárulékok 447 455 

V Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 2 859 2 788 

VI Értékcsökkenési leírás 6 259 1 446 

VII Egyéb ráfordítások 21 684 9 287 

      Ebből értékvesztés   

A 

ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE (I+II+III-

IV-V-VI-VII) -15 111 3 292 

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés   

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   

14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége   

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   

15 

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai árfolyam 

nyer.   

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   

16 

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 

bevételek 2 2 

      Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei   

VIII Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 2 2 

18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége   

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   

19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 3 670 3 106 

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 2 914 2 423 

20 

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 

értékvesztése   

21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai   

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 3 670 3 109 

B 

PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-

IX) -3 668 -3 104 

C 

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-

A+-B) -18 779 188 

X Rendkívüli bevételek   

XI Rendkívüli ráfordítások   

D RENDKIVÜLI EREDMÉNY (X-XI)   

E ADOZÁS ELÖTTI EREDMÉNY (+-C+-D) -18 779 188 

XII Adófizetési kötelezettség  12 

F ADOZOTT EREDMÉNY (+-E-XII) -18 779 176 
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22 

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész. -

re   

23 Jóváhagyott osztalék és részesedés   

G MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23) -18 779 176 
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7.  A jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb változások 

 
A jelentés fordulónapját követően a Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai életében fontosabb 

változások nem következtek be.  

 

 

8. A Csoport 2015. évi közzétételei 
 

 Megjelent: 
     1. Tulajdonosi struktúra    2015 január 05. 

     2. Tulajdonosi struktúra    2015. február 02. 

     3. Tulajdonosi struktúra    2015. február 27. 

     4. Javadalmazási nyilatkozat      2015. március 25. 

     5. Közgyűlési meghívó      2015. március 25. 

     6. Tulajdonosi struktúra     2015. április 02. 

     7. Közgyűlési előterjesztések  2015. április 09. 

     8. Tulajdonosi struktúra     2015. április 30. 

     9. Egyéb tájékoztatás     2015. április 30. 

   10. Közgyűlési határozatok    2015. április 30. 

   11. FT jelentés     2015. április 30. 

   12. Pannon-Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója  2015.április 30. 

   13. Pannon-Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója  2015.április 30. 

   14. Időközi vezetőségi beszámoló     2015. május 18. 

   15. Pannon-Váltó Nyrt. alapszabály módosítás bejegyzése    2015. június 03. 

   16. Pannon-Váltó Nyrt. alapszabály módosítás bejegyzése     2015. június 04. 

   17. Tulajdonosi struktúra   2015. június 04. 

   18. Tulajdonosi struktúra   2015. június 30. 

   19.  Tulajdonosi struktúra   2015. augusztus 03. 

   20. Féléves jelentés  2015. augusztus 19. 

   21. Tulajdonosi struktúra    2015. szeptember 01. 

   22. Rendkívüli tájékoztatás ingatlan eladásáról  2015. szeptember 29. 

   23. Tulajdonosi struktúra  2015. október 07. 

   24. Tulajdonosi struktúra   2015. november 04. 

   25. Rendkívüli tájékoztatás könyvvizsgáló lemondásáról  2015. november 04. 

   26. Időközi vezetőségi beszámoló       2015. november 13. 

   27. Közgyűlési meghívó     2015. december 07. 

   28. Tulajdonosi struktúra  2015. december 08. 

   29. Közgyűlési előterjesztések     2016. december 16. 

   30. Tulajdonosi struktúra    2016. január 05. 

   31. Közgyűlési határozatok     2016. január 08. 

   32. Tulajdonosi struktúra    2016. február 05. 

   33. Pannon-Váltó Nyrt. alapszabály módosítás bejegyzése    2016. február 17. 

   34. Tulajdonosi struktúra    2016. február 29. 

   35. Közgyűlési meghívó    2016. március 25. 

   36. Tulajdonosi struktúra    2016. március 31. 

   37. Javadalmazási nyilatkozat    2016. április 04. 

   38. Közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítése    2016. április 07. 

   39. Közgyűlési előterjesztések    2016. április 07. 

http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110210.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110216.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110325a.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110325a.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110325a.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110405.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110621.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110405.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110405.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110427d.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110405.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110621.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110621.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110405.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110530.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110530.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110620.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110620.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110609.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110629.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110701.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110706.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110712.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110701.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110701.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110325b.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
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Szervezeti forma:

A Szervezet adószáma:

A Szervezet KSH száma:

Cégjegyzékszám:

Alapítás ideje:

Jogelőd:

Főtevékenysége:

Kiegészítő tevékenysége:

Székhelye:

A vállalkozás internetes honlapja: www.pannonv.hu

A vállalkozás könyvviteli szoftvere: Baloghy Szoftver Kft

Vállalkozás tulajdonosi szerkezete:

Tulajdonos megnevezése Tulajdoni Szavazati Egyéb

hányad % arány % ráhatás

(50% / 33%) Kapcsolt

Pannon Investor zrt 49,97% 49,97% -                               

Pannon Consulting Kft 24,99% 24,99% -                               

(25%-50%) Kapcsolt

Pannon Consultline Kft 12,40% 12,40% -                               

(...-19%) Egyéb

visszavásárolt saját részvény 7,39% 7,39% -                               

egyéb hazai befektetők 5,25% 5,25% -                               

Összesen: 100,00% 100,00%

Tulajdonos megnevezése Tulajdoni Szavazati Egyéb

hányad % arány % ráhatás

(76%-…) Kapcsolt

Pannon Váltó Nyrt 99,90% 49,02% -                               

Pannon Consultline Kft 0,06% 49,02% -                               

(...-19%) Egyéb

Dr. Scheuer Gyula 0,03% 1,97% -                               

Összesen: 100,00% 100,00%

Tulajdonos megnevezése Tulajdoni Szavazati Egyéb

hányad % arány % ráhatás

(76%-…) Kapcsolt

Pannon Váltó Kft 94,20% 20,00% -                               

(51%-75%) Kapcsolt

Pannon  Consulting Kft 5,18% 54,00% -                               

(25%-50%) Kapcsolt

Pannon Dunapart Kft 0,61% 26,00% -                               

Összesen: 99,99% 100,00%

Tulajdonos megnevezése Tulajdoni Szavazati Egyéb

hányad % arány % ráhatás

(51%-75%) Kapcsolt

Pannon Consultline Kft 67,50% 67,50% -                               

(25%-50%) Kapcsolt

Pannon Consulting kft 30,15% 30,15% -                               

(20%-25%) Kapcsolt

Pannon Váltó Nyrt 2,21% 2,21% -                               

(...-19%) Egyéb

Pannon Investor Zrt 0,12% 0,12% -                               

Dr.Scheuer Gyula 0,03% 0,03% -                               

Összesen: 100,00% 100,00%

Tulajdonos megnevezése Tulajdoni Szavazati Egyéb

hányad % arány % ráhatás

(25%-50%) Kapcsolt

Pannon Váltó Nyrt 35,79% 35,79% -                               

Pannon Consultline Kft 23,07% 23,07% -                               

Septem Lute Kft 25,75% 25,75% -                               

(...-19%) Egyéb

Principatus Kft 6,54% 6,54% -                               

P&H Befektető Kft 3,92% 3,92% -                               

Gauder Péter 2,18% 2,18% -                               

Pannon Line Kft 2,61% 2,61% -                               

Szlávikné T ichy sarolta 0,13% 0,13% -                               

Összesen: 100,00% 100,00%

Pannon Váltó Nyrt

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

Pannon Váltó Nyrt

Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása:

részvénytársaság

A konszolidált éves beszámoló készítésének célja, hogy a jogilag önálló, de gazdaságilag egymáshoz szorosan kapcsolódó vállalkozások összességének vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét úgy mutassa be, mintha a konszolidálásba bevont vállalkozások (az

anyavállalat és leányvállalatai, valamint közös vezetésű vállalkozásai) egyetlen önálló vállalkozásként működnének. 

11137665-2-41

11137665-6810-114-01

01-10-042842

1039 Budapest, Kossuth L.üdülőpart 102.

1994. november 1.

Váltó Kft.

ingatlan adás,vétel

ingatlan bérbeadás

Székhely, lakcím

Pannon Consultline Kft.

Székhely, lakcím

-                                                                          

Pannon Consulting Kft.

Székhely, lakcím

-                                                                          

-                                                                          

Pannon Dunapart Kft.

Székhely, lakcím

Pannon Alfa Kft.

Székhely, lakcím

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          
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Tulajdonos megnevezése Tulajdoni Szavazati Egyéb

hányad % arány % ráhatás

(25%-50%) Kapcsolt

Pannon Váltó 48,33% 48,33% -                               

Pannon Investor 48,33% 48,33% -                               

(...-19%) Egyéb

Dr. Scheuer 3,33% 3,33% -                               

Összesen: 100,00% 100,00%

Tulajdonos megnevezése Tulajdoni Szavazati Egyéb

hányad % arány % ráhatás

(50% / 33%) Kapcsolt

Dr.Szoboszlai István Attila 44,99% 44,99% -                               

Pannon Váltó Nyrt 46,99% 46,99% -                               

(...-19%) Egyéb

Hannauerné Szabó Anna 8,02% 8,02% -                               

Összesen: 100,00% 100,00%

Külföldi telephelyek nem merült fel

Vállalkozás tulajdoni részesedései (befektetései) és kiemelt adatai:

Befektetés megnevezése: Székhely Bef.beszámolásánál Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb

Adatok E Ft-ban alk.számviteli elvek hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás

(76%-…) - minősített többséget biztosító befolyás leányvállalat

Pannon Consulting Kft -                               99,90% 49,02% 315 000 114 993 288 320 718 313 -                               

Pannon Consultline Kft -                               94,20% 20,00% 780 000 89 687 189 670 1 059 357 -                               

(51%-75%) - többségi befolyás leányvállalat

Pannon Alfa Kft -                               41,02% 41,02% 765 000 371 400 10 370 1 146 770 -                               

Pannon Dunapart Kft -                               2,21% 2,21% 340 000 4 485 404 551 749 036 -                               

Pannon Property Kft -                               48,33% 48,33% 3 000 139 3 139 -                               

Kokron Kft -                               46,99% 46,99% 41 500 91 071 -50 284 82 287 -                               

Befektetés megnevezése: Székhely Bef.beszámolásánál Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb

Adatok E Ft-ban alk.számviteli elvek hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás

(51%-75%) - többségi befolyás leányvállalat

Pannon Váltó Nyrt -                               24,99% 24,99% 1 750 000 636 581 76 875 2 463 456 -                               

Pannon Consultline Kft -                               5,18% 54,00% 780 000 89 687 189 670 1 059 357 -                               

Pannon Dunapart Kft -                               30,15% 30,15% 340 000 4 485 404 551 749 036 -                               

Befektetés megnevezése: Székhely Bef.beszámolásánál Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb

Adatok E Ft-ban alk.számviteli elvek hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás

(51%-75%) - többségi befolyás leányvállalat

Pannon Consulting Kft -                               0,06% 49,02% 315 000 114 993 288 320 718 313 -                               

Pannon Alfa Kft -                               23,07% 23,07% 765 000 371 400 10 370 1 146 770 -                               

Pannon Dunapart Kft -                               67,50% 67,50% 340 000 4 485 404 551 749 036 -                               

Pannon Váltó Nyrt -                               12,40% 12,40% 1 750 000 636 581 76 875 2 463 456 -                               

Befektetés megnevezése: Székhely Bef.beszámolásánál Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb

Adatok E Ft-ban alk.számviteli elvek hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás

(20%-50%) - jelentős 25% felett társult vállalkozás

Pannon Consultline Kft -                               1% 26% 780 000 780 000 -                               

Befektetés megnevezése: Székhely Bef.beszámolásánál Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb

Adatok E Ft-ban alk.számviteli elvek hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás

(76%-…) - minősített többséget biztosító befolyás leányvállalat

- … -                               -                               

Befektetés megnevezése: Székhely Bef.beszámolásánál Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb

Adatok E Ft-ban alk.számviteli elvek hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás

(76%-…) - minősített többséget biztosító befolyás leányvállalat

- … -                               -                               

Befektetés megnevezése: Székhely Bef.beszámolásánál Tulajdoni Szavazati Jegyzett Egyéb MSZE Saját Egyéb

Adatok E Ft-ban alk.számviteli elvek hányad % arány % tőke tartalék tőke ráhatás

(76%-…) - minősített többséget biztosító befolyás leányvállalat

- … -                               -                               

A konszolidációs kör kialakítása

-                                                                          

-                                                                          

Kokron Kft.

Székhely, lakcím

-                                                                          

Kokron Kft.

anyavállalat az a vállalkozó, amely legalább egy másik vállalkozónál közvetlenül, vagy egy másik vállalkozáson (leányvállalaton) keresztül közvetetten meghatározó befolyást gyakorol. Nem minősül anyavállalatnak az a vállalkozó, amely csak olyan befektetéssel

rendelkezik, ahol a meghatározó befolyást paritásos alapon gyakorolja és/vagy olyan befektetésekkel, ahol nem gyakorol meghatározó befolyást.

leányvállalat az a társaság, amelyben egy másik vállalkozó (anyavállalat) meghatározó befolyást gyakorolhat. A meghatározó befolyás gyakorlási lehetőségeinek megfelelően a leányvállalatok típusai a következők lehetnek:

- Többségi leányvállalatról beszélünk akkor, ha az anyavállalat közvetlenül, és/vagy egy vagy több másik leányvállalaton keresztül közvetetten a leányvállalatnál gyakorolható összes szavazat többségével  (legalább 50 % + 1 szavazat) tulajdoni hányada alapján 

egyedül rendelkezik, illetve más tulajdonosokkal kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül birtokolja.

- Ellenőrzött leányvállalatról beszélünk, ha az anyavállalat közvetlenül, és/vagy egy vagy több másik leányvállalaton keresztül közvetetten a társaság tulajdonosaként jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők (Ügyvezetőség, Igazgatóság stb.) és a 

Felügyelőbizottság tagjai többségét megválassza, vagy visszahívja.

-  Szerződéses leányvállalatról beszélünk akkor, ha az anyavállalat, és/vagy valamely leányvállalata a tulajdonosokkal kötött szerződés  (vagy a társasági szerződés, illetve az alapszabály rendelkezése) alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati 

aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol.

Közös vezetésű vállalkozás az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyavállalat (az anyavállalat konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt egy vagy több másik vállalkozás a meghatározó befolyással paritásos alapon rendelkezik (vagy 50-50 %-ban, vagy 33-

33-33 %-ban).

PannonProperty Kft,.

Székhely, lakcím

-                                                                          

-                                                                          

-                                                                          

Pannon Alfa Kft.

PannonProperty Kft,.

Pannon Váltó Nyrt

Pannon Consulting Kft.

Pannon Consultline Kft.

Pannon Dunapart Kft.
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A konszolidációs csoport vállalkozásai:

- Teljeskörűen bevont leányvállalatok:

Beszámolóban kiemelt számviteli kapcsolt vállalkozások: nem kiemelt.

A leányvállalatot, közös vezetésű vállalkozást nem kell a konszolidált éves beszámolóba teljeskörűen bevonni, ha a konszolidált éves beszámoló elkészítéséhez szükséges adatokat az adott leányvállalat aránytalanul magas költségek mellett és késedelmesen tudja

szolgáltatni. E címen mentesítés bármely vállalkozásnak csak a konszolidációba történő bevonása első évében adható, ha a konszolidált éves beszámoló elkészítéséhez a szükséges adatszolgáltatást még nem tudta kialakítani, vagy vis maior miatt hiányzó adatait

nem pótolta.

A leányvállalatot, közös vezetésű vállalkozást nem kell a konszolidált éves beszámolóba teljeskörűen bevonni, ha a konszolidált éves beszámoló mérlegfordulónapján előtársaságként működik.

Mentesítésre kerülnek azon társult vállalkozások, amelyeknél a fordulónapon felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban.

Teljeskörű konszolidációval értékelt vállalkozások: anyavállalat, leányvállalatok, ha a teljeskörű bevonás alól nem kerültek mentesítésre, közös vezetésű vállalkozások, ha a kvóta arányában történő teljeskörű bevonás alól nem kerültek entesítésre.

Részesedés értékelés (equity) módszerével kerülnek bevonásra: leányvállalatok, ha a teljeskörű bevonás alól mentesítésre kerültek, és nem mentesíthetőek a részesedés értékelés módszere alól, közös vezetésű vállalkozások, ha a kvóta arányában történő

teljeskörű bevonás alól  mentesítésre kerültek, és nem mentesíthetőek a részesedés értékelés módszere alól, társult vállalkozások, ha a részesedés értékelés módszere alapján történő bevonás alól nem kerültek mentesítésre.

Könyv szerinti értéken kerülnek bevonásra leányvállalatok és közös vezetésű vállalkozások, ha a részesedés értékelés módszerével történő bevonás alól mentesítésre kerültek, társult vállalkozások, ha a részesedés értékelés módszere alapján történő bevonás

alól mentesítésre kerültek, egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások.

Részesedés értékelés alóli mentesítés:

Teljeskörű bevonás alóli mentesítés:

Mentesített a teljeskörű bevonás alól az a vállalkozás, amelyben lévő részesedést kizárólag továbbértékesítés céljából szerezték be és azt a forgóeszközök között mutatják ki.

Minden esetben mentesítésre kerülnek a konszolidációba történő teljeskörű bevonás alól azon unoka vállalkozások, amelyek azon leányvállalatok tőkeérdekeltségei, amelyek e pont alapján kerültek mentesítésre a teljeskörű bevonás módszere alól, függetlenül

attól, hogy a mentesített leányvállalat az unoka vállalkozásban lévő részesedését hogyan minősítette (forgatási vagy tartós befektetésnek).

Mentesített a teljeskörű konszolidáció alól az a vállalkozás, amelyben lévő részesedéshez kapcsolódó jogok gyakorlását lényeges és tartós jogi korlátozások, vagy rendkívüli körülmények huzamosan akadályozzák. E feltételnek eleget tesz az, ha a leányvállalat,

közös vezetésű vállalkozás felszámolás alatt áll.

A leányvállalatot, közös vezetésű vállalkozást nem kell a konszolidált éves beszámolóba teljeskörűen bevonni, ha a konszolidált éves beszámoló enélkül is megbízható és valós képet ad (lényegesség elve). A lényegesség elve alapján történő mentesíthetőség

alkalmazott kritériumai a Pannon Váltó Nyrt-nél:

Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, ahol az anyavállalat közvetlenül és/vagy a konszolidálásba bevont leányvállalatán keresztül közvetetten a jegyzett tőke, illetve a szavazatok kevesebb, mint 20 %-ával rendelkezik.

Társult vállalkozás az a konszolidálásba teljeskörűen be nem vont vállalkozás, ahol az anyavállalat és/vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata jelentős részesedéssel rendelkezik, mértékadó befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi

politikájára. Mértékadó befolyást gyakorlónak tekinthető az anyavállalat és/vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata, ha azok egy másik gazdasági társaságnál legalább a jegyzett tőke, illetve a szavazatok 20 %-val közvetlenül, vagy közvetetten rendelkeznek.

-…

- IAS 19 Munkavállalói juttatások standard módosításai - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év

kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IAS 24 Kapcsolt felekre vonatkozó közzétételek standard módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi

év kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IAS 38 Immateriális javak standard módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

Ezen módosítások, új standardok és értelmezések alkalmazásai nem befolyásolták számottevően a Társaság konszolidált pénzügyi kimutatásait.

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IFRS 8 Működési szegmensek standard módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év

kezdőnapjától,

- IFRS 3 Üzleti kombinációk standard módosítása - hatályba lép a 2015. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IFRS 13 Valós értéken történő értékelés standard módosítása - hatályba lép a 2014. december 22-én, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása nemzetközi számviteli standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

Megfelelőségre vonatkozó nyilatkozat

A konszolidált pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készültek.

- IFRS 1 A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok első alkalmazása standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

A Társaság a fentiek közül - a vonatkozó előírásoknak megfelelően - az alábbi standardok korai alkalmazása mellett döntött: -.

Új és módosított Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) alkalmazása

Az IFRS-ek 2015. január 1-jén követően hatályba lépő, az EU által elfogadott módosítások és új standardok, értelmezések

- IAS 40 Befektetési célú ingatlan standard módosítása - hatályba lép a 2014. december 22-én, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

Jelen beszámolási időszakot követően hatályba lépő az EU által elfogadott módosítások és új standardok, értelmezések

- IFRS 11 Közös megállapodások standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 38 Immateriális javak standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok: közzétételek standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 19 Munkavállalói juttatások standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 34 Évközi pénzügyi beszámolás standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések nemzetközi számviteli standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 41 Mezőgazdaság standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 17 Lízingek standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 23 Hitelfelvételi költségek standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 36 Eszközök értékvesztése standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- IAS 40 Befektetési célú ingatlan standard módosítása - hatályba lép a 2016. január 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,

- a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra vonatkozó, 2010–2012. évi ciklus keretében tett éves javítások: az IFRS 2 Részvényalapú kifizetés standard módosítása - hatályba lép a 2015. február 1-jén, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év

kezdőnapjától,

- IFRIC 21 Adók - hatályba lép a 2014. június 17-én, vagy azt követően kezdődő első pénzügyi év kezdőnapjától,
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Beszámoló aláírására jogosult neve: Címe:

Igazgatóság:

Felügyelő Bizottság:

A vállalkozásnál a könyvvizsgálat jogszabályi előírások alapján kötelező.

Könyvvizsgáló: ny.sz.: 003607

Könyvvizsgáló társaság: ny.sz.: 001030

Jogi képviselet:

Könyvvitelért felelős személy:

- neve

- lakcíme

- regisztrációs száma:

Számlavezető bankok: - Ft: Erste Bank, Pannon Takarék Bank

- deviza: -…

Engedélyhez kötött tevékenységek:

- Tevékenységfüggő cégbírósági bejegyzéssel: rendelkezik

- A társaság közérdeklődésnek kitett: igen

Sajátos tevékenységgel kapcsolatos, jogszabályban előírt információk köre: tőzsdei szabályozás.

A tulajdoni viszonyokat társasági szerződés / alapszabály / alapító okirat tartalmazza, a működés az ebben rögzítettek szerint történik.

A napi forgalom megfigyelése, rögzítése számítógépes program-rendszerrel történik (Baloghy Szoftver Kft program), amely a bevitt adatok zárt feldolgozását biztosítja.

Könyvvezetés pénzneme:

Könyvelési rend:

Üzleti év fordulónapja:

IAS 1.108. szerint a mérlegkészítés időpontja: az üzleti évet követő február 28.

Eredménykimutatás típusa:

Eredménykimutatás változata:

Mérleg változata:

Könyvvizsgálati zárás időpontja:

A hitelesítés tartalmi alapja:

A kötelező beszámolás formája:

Előző évbhez képest eltérő mérlegváltozat választásának indokai:

Előző évbhez képest eltérő eredménykimutatás-változat választásának indokai:

A számviteli alapelveket jellemző előírások:

= Számviteli alapelvektől való eltérés: nem merült fel.

nem merült fel.

= Alkalmazott értékelési elvek változása: nem merült fel.

nem merült fel.

= Jelentős összegű hiba, amelynek hatása ellenőrzési kötelezettségű a felmerülés évére: a mérlegfőösszeg 2%-a 

= Egyedi helyett csoportos értékelés mértéke adósonként együttesen kis összeg miatt: 31 500 E Ft

= Egyedi értékelés választása az alkalmazott módszere a befektetések, értékpapírok érték-vesztésének elszámolásánál.

= Valós értéken történő értékelés alkalmazva / nem alkalmazva.

Számított piaci érték (jelenérték) feltételek/tényezők:

Diszkonttényező:

= Valós értéken történő értékelés leányvállalatok alkalmazva .

Számított piaci érték (jelenérték) feltételek/tényezők: valós piaci érték.

Diszkonttényező:

= Tartósság: az állományba vétel időpontjától függetlenül, egy éven túl jelentkező, állandó, folyamatosan csökkenő/növekvő tendencia.

= Beruházási devizahitelek halasztott árfolyamveszteségének nem választása.

= Csak vételi vagy csak eladási árfolyam alkalmazásának hatása: nem merült fel. E Ft

= A jelentős, lényeges, meghatározó minősítések az adott eszközcsoport szabályai rögzítettek. Mérlegsor a római betűs sor, mérlegtétel az arab számos sor.

= Éves zárásunk, arról készített elszámolásunk előírásszerű, következetes,

= Munkánkban az óvatosság elve és valódiság elve érvényesül, ezeket a vállalkozás folytatá-sának elve mellett alkalmazzuk.

A feldolgozás teljeskörűségét teljességi nyilatkozatunk szavatolja.

Az üzleti év hosszúsága eltér az előző üzleti évtől (IAS 1.49): nem merült fel.

A beszámolás formája (IAS 27.41): IFRS konszolidált beszámoló.

A beszámoló bemutatási pénzneme a HUF, funkcionális valuta választására nem került sor. (IAS 21.53)

A pénzügyi kimutatás adatai, kiegészítő megjegyzései ezer HUF-ban szerepelnek, ahol nem, ott az egyértelműen kiemelésre kerül.

A beszámoló megtekinthetőségének helye:

- értékelési előírás változtatásának oka: nem merült fel.

- értékelési előírás változásának eredményre gyakorolt hatása: E Ft

- kimutatás változtatásának oka: nem merült fel.

Ha az összehasonlíthatóság sérül azt az adott mérlegsor bemutatásánál kiemeljük. Eszközeink és forrásaink besorolásánál esedékességi (12 hónap) elkülönítést követünk.

- az eltérés pénzügyi hatása az egyes eszközre: nem ismert.

- feltételezés természete vagy bizonytalanság oka: nem merült fel.

A pénzügyi kimutatásban szerepeltetett veszteség keletkezésének oka (IAS 1.23.): nem merült fel.

Az éves zárás és a mérlegkészítés időpontja között a cég helyzetét módosító lényegi információk nem merültek fel, így a cég zárási adatai a működő vállalkozás szerint értékeltek.

A piaci értékelési korlátok miatt nem ismert az IAS-től való eltérés mértéke és értéke. A teljességi és vezetői nyilatkozatok az értékelők nyilatkozataival együtt próbálják a pénzügyi kimutatás alapelveinek érvényesítését realizálni.

Fenti korlátok mellett IAS 1.18-21 szerint a pénzügyi kimutatás bemutatja a Társaság  pénzügyi pozícióját, pénzügyi teljesítményét és cash flow-ját.

Mindezek mellett az IAS 1.18. alapján rögzítjük, hogy a piaci áras értékeléseink során a rendelkezésre álló szűkkörű árinformációkból, a piacon nem jegyzett pénzügyi instrumentumok (IAS 32, IAS 39) esetén vezetői nyilatkozatokból, ahol a költség haszon elve megengedte ott vagyon és üzletértékelések eredményeiből tudtunk kiindulni.

Tovább növeli a kockázatot azon pénzügyi instrumentumok értéke, amelyek nyíltpiaci értékei nem ismertek, vagy hatékony piacon nem árazottak.

Könyvvizsgálónk rögzítette, hogy ezek az értékelések eredendő kockázata magas, méginkább magas, ha értékeléseink jövőbeni tervek alapján készültek, amelyek múltbéli tapasztalatai adatai nem ismertek.

A Társaság a fentiek figyelembevételével eleget tett az IAS (IFRS) fordulónapon érvényes előírásainak.

Az IAS 1.13. szerint a pénzügyi kimutatások célja, hogy megjelenítsék a valós pénzügyi pozíciót, teljesítményt és a cash flow alakulást. Ehhez közzé kell tenni minden lényeges információt.

A pénzügyi kimutatásokban (IAS 1.27.) az eszközök kimutatását és értékelését az egyik időszakból a másik időszakra nem változtatjuk, kivéve ha nyilvánvaló, a tevékenység lényeges változása vagy értelmezés, szabályváltozás miatt szükséges az értékelési vagy 

besorolási gyakorlatunk változtatása. Az IAS 1.38. szerint:

A tárgyidőszakban nem tértünk el a standardok előírásaitól (IAS 1.17.), a Társaság vezetése, nem érzi úgy, hogy bármely standard vagy értelmezés olyannyira félrevezető lehetne, hogy ütközne a pénzügyi kimutatás elveivel.

összköltség eljárás.

A változat.

A változat.

= A devizás eszközök és forrásokat értékelésénél alkalmazott egységes árfolyam: MNB közép árfolyam.

Jegybanki alapkamat / év (2015.12.31.)

Jegybanki alapkamat / év (2015.12.31.)

HAS szerinti egyéni beszámolók 

= Megváltozott minősítésű eszközök vagy kötelezettségek:

A legfőbb tulajdonosi szervnek a legfőbb szervi gyűlésig és ezen a gyűlésen joga van a pénzügyi kimutatások módosítására.

követő bevonás

követő bevonás

2016. március 31.

2015. december 31.

A számviteli rendszer

Dr.Serényi Iván

Kósik ügyvédi Iroda

Magonyné Szabó Melinda

Működési rendszer

Jogszabályban előírt egyéb beszámolók köre: -…

2000 Szentendre Bolgár u.4.

Pap Géza Károly, Dr.Várgedő Lajos, Csorba Zsuzsa

kettős könyvvitel, Európai Unió által elfogadott IFRS (International Financial Reporting Standards)

Az IAS 10.17. szerint a mérleg fordulónap utáni események eddig a napig lettek figyelembe véve, ezen a napon engedélyezte a Társaság a pénzügyi kimutatás kibocsátását.

Dr. Scheuer Gyula elnök, Dr. Hardy Ilona, Jakab Gábor és Szlávik László vezérigazgató

IAS 1.23. és IAS 1.116 szerinti bizonytalansági tényezők, amelyek a Társaság jövőbeni vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetét veszélyeztetik:

2040 Budaörs, Beregszászi u.53.

Audit Service Kft.

190322

Cégjellemzők

A pénzügyi kimutatások az IAS 1.29. szerint minden lényeges eszközcsoportot azon belül minden lényeges eszközféleséget típus és funkció szerint tartalmaznak az előző év összehasonlító adataival egyetemben likviditási sorrendben (IAS 1.72).

Szlávik László

IFRS konszolidált beszámoló

forint (HUF)

= A könyvvizsgálat által engedélyezett, törvényi előírásoktól való eltérés:

anyavállalat székhelye.

Az IAS 8.49 szerint a szerkezeti táblák középső oszlopaként közöljük, az előző időszaki hibák nem vitatott, jogerős megállapításait.
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A fordulónap utáni, de mérlegkészítés előtti értékbefolyásoló tények (IAS 10.21.): nem merült fel.

Számviteli becslések változásának hatása (IAS 8.39.): nem becsülhető.

Az összemérés elve szerint:

- a szükséges bevétel és költségnövekmények (accruals) elszámoltak,

- a költségként ki nem mutatott eszközfelhasználások kimutatottak (prepaid expenses),

- a befolyt, de meg nem szolgált bevételek kötelezettségként kimutatottak (unearned revenues).

Egyes esetekben a kiszámlázott bevételek befolyásának kockázata olyan magas lehet, hogy a bevételként történő elszámolás nem megengedhető.

Alapesetben a befolyási kockázat mértékében csökkenteni kell a bevétel értékét, de ha a kockázat nem mérhető és nagyon magas, akkor nem szabadna bevételt elszámolni.

Ez a megközelítés nem minden esetben használható, hiszen alapvetően a követelés értékvesztése jelent fedezetet a nemfizetési kockázatokra. 

A nyereségkimutatás két féle módszerrel történhet:

- a részletfizetés arányában történő realizációs megközelítés (installment sales accounting method),

- költségmegtérülés melletti elszámolás (cost recovery method).

Sajátos értékcsökkenési módszerek:

- csoportos értékcsökkenési leírás:

azonos fajtájú ezért várhatóan azonos használati idejű eszközök értékcsökkenési leírása.

- töredék év módszere:

= viszonylag homogén csoportba tartozó eszközök rendszeres beszerezése esetén

= célja, az értékcsökkenés számításának egyszerűbbé tétele

= a beszerzés évében teljes évi értékcsökkenés, elidegenítés évében nincs elszámolt értékcsökkenés, vagy féléves értékcsökkenés a beszerzés és az elidegenítés évében is.

Eltérő típusú eszközök cseréje:

- az eszköz bekerülési értéke az átvett eszköz piaci értéke, az ügylet eredménye kimutatható.

Hasonló típusú, használati célú eszközök cseréje:

- az átvett eszköz értéke az átadott eszköz könyv szerinti értékével egyező, eredmény ilyen ügylet esetében nem keletkezhet.

Az nemzetközi szabályok szerint a lízing beszerzésként történő értelmezésének, a pénzügyi lízingnek a következő kritériumai vannak:

- meghatározott és kötött futamidő,

- a tulajdonjog minden egyes eleme a szerződés hatálya alatt a lízingbe vevőre átszáll, vagy

- a lízingbe vevő opciós vételi joghoz jut, amelynek kötési ára lényegesen alacsonyabb az opció gyakorlásakor ismert piaci árhoz képest, vagy

- a lízing futamideje eléri az eszköz gazdasági avulási időszakának 75%-át / lízingtárgy gazdaságos élettartamának jelentős részét, vagy

- a lízingdíj kifizetések jelenértéke meghaladja az eszköz beszerzési értékének (piaci árának) 90%-át / lényegében a lízingtárgy valós piaci értékével egyenlő.

- a lízingelt eszköz olyan mértékben speciális, hogy azt csak a lízingbevevő tudja használni lényeges módosítások nélkül.

Az eszközt a lízingbevevő könyveiben eszközként, illetve kötelezettségként kell felvenni.

A fizetendő lízingdíj általában a fizetendő bérleti díjakból és az esetleges garantált maradványérték összege.

Eszközbeszerzésként kell kimutatni a bérleti díjak jelenértéke vagy az eszköz piaci értéke közül az alacsonyabb értéken.

Kutatás az új tudományos vagy technikai ismeretek megszerzésére irányuló eredeti és megtervezett vizsgálat.

- kutatási szakaszban nem aktiválhatók a költségek.

- kutatásból származó immateriális eszközt nem lehet kimutatni. A kutatáshoz felmerülő ráfordítást annak felmerülése időpontjában ráfordításként kell elszámolni.

A fejlesztés a kutatás eredményeire vagy egyéb ismeretre támaszkodó munka, amelynek célja új anyagok, termékek, szerkezetek, folyamatok és rendszerek létrehozása, vagy a már bevezetettek és létrehozottak lényeges javítása.

Fejlesztési szakaszban akkor aktiválható a költség, ha bizonyítható:

- az immateriális eszköz előállításának műszaki kivitelezhetősége, hogy az felhasználásra és értékesítésre alkalmas lesz,

- a gazdálkodó szándéka az immateriális eszköz befejezésére, és felhasználására vagy értékesítésére,

- a gazdálkodó képessége az immateriális eszköz felhasználására vagy értékesítésére,

- az, hogy hogyan fog az eszköz jövőbeni gazdasági hasznokat keletkeztetni,

- a megfelelő műszaki, pénzügyi források elérhetősége a fejlesztés befejezéséhez,

- a gazdálkodó képessége az eszköz fejlesztése során az eszköznek tulajdonítható ráfordítás megbízható mérésére.

Ráfordításként kell elszámolni:

- a vállalkozáson belül keletkező goodwill, márkanevek, védjegy, kiadói jogok, szervezői jogok, ügyféllisták és hasonló tételek összegeit,

- a kutatással kapcsolatos költségeket,

- az alapítással kapcsolatos költségeket,

- a hirdetési és promóciós költségeket,

- a vállalkozás egy részének vagy egészének áthelyezésével, átszervezésével kapcsolatos költségeket,

- az oktatási költségeket.

Kötelezettségként kell kimutatni minden valószínűsíthető fizetett dolgozói távollétből eredő kötelezettséget, ha:

- a munkáltató kötelezettsége a dolgozó által teljesített feltételből ered,

- a járandóság fizetendő, nem vitatható,

- a járandóság várhatóan kiadást is jelent,

- a járandóság összege becsülhető.

Céltartalék:

- múltbeli eseményből származó jelenleg fennálló kötelem, kötelezettség az alapja

Függő (feltételes) kötelezettség: 

- múltbeli eseményből adódó lehetséges kötelezettség, amelyek fennállását egy vagy több olyan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy elmaradása erősíti meg, amelyek nem teljesen állnak a vállalkozás befolyása alatt, vagy

- egy múltbeli eseményből adódó jelen kötelezettség, amelyet nem ismertek el céltartalékként, mert nem valószínű, hogy rendezése erőforrás kiáramlást okoz vagy a kötelezettség összege nem megbízhatóan mérhető.

Függő (feltételes) követelés:

- múltbeli eseményből adódó lehetséges eszköz, amelyek létezését egy vagy több olyan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy elmaradása erősíti meg, amelyek nem teljesen állnak a vállalkozás befolyása alatt.

A függő követeléseket és kötelezettségeket a könyvekben nem szabad szerepeltetni. 

Jellemzően céltartalék képezhető például:

- perek, adóellenőrzések várható kötelezettségeire,

- garanciális kötelezettségekre,

- hátrányos szerződésekre,

- a környezetvédelmi ráfordításokra, 

- szerkezetátalakítási költségekre, üzem vagy tevékenység bezárási költségeire. 

Nem képezhető azonban céltartalék:

- működési veszteségekre,

- árfolyamkockázatra,

- átszervezési költségre,

- politikai kockázatra,

- egyéb biztosítható kockázatokra.

Amennyiben a pénz időértékének hatása jelentős, úgy a céltartalék összegeként a kötelezettség rendezéséhez várhatóan szükséges ráfordítások jelenértékét kell figyelembe venni.

A kimutatott összeg a meglévő kötelem rendezéséhez a mérlegfordulónapon szükséges ráfordításra vonatkozó legjobb becslés kell legyen.

A térítés nélküli eszközátvételek piaci értékükön kerülnek felvételre a könyvekbe. Az elszámolt bevétel elhatárolásra nem kerül!

A térítés nélkül átadott eszközök piaci értéken kerülnek átadásra.

Leányvállalatokba, társult vállalkozásokba, és közös vezetésű vállalatokba történő befektetéssel kapcsolatos adóköteles átmeneti eltérések tekintetében halasztott adó kötelezettség kerül elszámolásra, kivéve, ha a Csoport ellenőrizni tudja az átmeneti eltérés

visszafordulását, és valószínűsíthető, hogy nem kerül sor az átmeneti eltérés megfordulására az előre látható jövőben.

Halasztott adó elszámolására a konszolidált pénzügyi kimutatásokban szereplő eszközök és kötelezettségek nyilvántartási értéke és az adóköteles eredmény kiszámításához használt adóalapok közötti átmeneti eltérések esetén kerül sor.

Halasztott adókötelezettség minden adóköteles átmeneti eltérés tekintetében elszámolásra kerül.

A halasztott adóeszközök minden levonható átmeneti eltérés tekintetében elszámolásra kerülnek abban a mértékben, amennyiben várhatóan rendelkezésre áll majd olyan adóköteles nyereség, amellyel szemben felhasználhatók a levonható átmeneti eltérések.

Nem kerülnek elszámolásra ilyen halasztott adó eszközök és kötelezettségek, amennyiben az átmeneti eltérés goodwillból vagy egyéb eszközök és kötelezettségek kezdeti elszámolásából (kivéve az üzleti kombinációt) származik egy olyan tranzakcióval

kapcsolatban, amely sem az adóköteles eredményre sem a számviteli eredményre nincs hatással.
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Az előző évhez képest jelentős változást eredményezett a cég mérlegében, eredmény-elszámolásában:

2014.évi IFRS konszolidációs beszámoló 2015.évi önellenőrzésére került sor, és ennek keretében a Pannon Property KFt és a Kokron Kft teljeskörű konszolidációja is megvalósult.

A Pannon Dunapart Kft.megkezdett ingatlan eladásának piaci hatása 2015.évre figyelembe vételre került.

- Valós értéken történő értékelés hatása:

= Saját tőkére: 307 366 E Ft

= Mérleg szerinti eredményre: 867 033 E Ft

= Cash flowra: 466 545 E Ft

- beruházások:

- befektetések:

- bevételek:

- költségek: 

Tárgyidőszaki átalakulások hatása (IFRS 3.66) nem merült fel.

Az átalakulás vagy eszközfelvásárlások során átvett eszközök és kötelezettségek bemutatása (IFRS 3.50.): nem merült fel.

Piaci áron értékelt kötelezettségek bemutatása (IFRS 3.47): könyvön kívüli terhek vezetői teljességi nyilatkozat, jogi teljességi nyilatkozat szerint nem ismertek.

Jelentősebb 2015. évi események

Ezek a hatások közvetlen összefüggésben vannak a tulajdonosok céljainak változásaival, a piaci környezet mozgásával kapcsolatos cégi folyamatoknak a kölcsönhatásaival:

A Pannon Váltó Nyrt tudatos befektetési tevékenysége következtében anyavállalatnak minősül. A jelenlegi tulajdonosi struktúra mellett a Pannon Váltó Nyrt nem minősül mentesíthető anyavállalatnak, mivel egyik tulajdonosa sem vonja be saját konszolidált éves

beszámolójába, így a Pannon Váltó Nyrt-nek konszolidált éves beszámolót kell készítenie.

A választott és alkalmazott konszolidációs elvek, eljárások, módszerek összefoglalása

Az ilyen befektetésekkel és érdekeltségekkel kapcsolatos levonható átmeneti eltérésekből származó halasztott adó eszközök csak abban az esetben kerülnek elszámolásra, ha valószínűsíthetően elegendő adóköteles nyereség áll rendelkezésre, amelyekkel

szemben felhasználhatók az átmeneti eltérésekből származó előnyök, és amennyiben az átmeneti eltérések visszafordulására sor kerül az előrelátható jövőben.

Amikor a tárgyidőszaki fizetendő és halasztott adó egy üzleti kombináció kezdeti elszámolásából ered, akkor az üzleti kombinációk elszámolása az adóhatást is magában foglalja.

Pénzügyi instrumentumok (számviteli politika)

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség 

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek csoportjába sorolhatóak azok a pénzügy eszközök és kötelezettségek, amelyek kereskedési céllal tartottak, illetve bármely, az IAS 39 standard hatálya alá tartozó

pénzügyi eszköz és kötelezettség, ha a kezdeti megjelenítésekor e csoportba sorolják.

Kereskedési céllal tartottnak minősül a pénzügyi instrumentum, ha:

A halaszott adó eszközök nyilvántartási értéke minden beszámolási időszak végén felülvizsgálásra kerül, és olyan mértékben kell csökkenteni, amennyiben már nem valószínűsíthető, hogy elegendő nyereség fog rendelkezésre állni az eszköz értékének teljes vagy

részleges visszanyerésére.

A halasztott adó eszközöket és adókötelezettségeket a kötelezettség kiegyenlítésekor vagy az eszköz realizálásakor várhatóan érvényes adókulcsok szerint kell mérni, azon adókulcsok és adótörvények alapján, amelyeket már elfogadtak vagy lényegében elfogadtak

a beszámolási időszak végéig.

A halasztott adó eszközök és adókötelezettségek értékelése tükrözi a Csoport eszközei és kötelezettségei nyilvántartási értékének visszanyerésére vagy rendezésére vonatkozó elvárásainak adózási következményeit a beszámolási időszak végén.

A fizetendő és halasztott adó ráfordításként vagy bevételként az eredményben kerül elszámolásra, kivéve, ha olyan tételhez kapcsolódik, amely az átfogó eredményben vagy közvetlenül a saját tőkében kerül elszámolásra, mivel ezekben az esetekben a tárgyidőszaki

fizetendő és halasztott adó is rendre az egyéb átfogó eredményben, vagy közvetlenül a saját tőkében kerül elszámolásra.

A Társaság által ezen kategóriába sorolt eszközök a következők: -.

A lejáratig tartandó befektetések olyan fix vagy meghatározható kifizetésekkel és fix lejárattal bíró nem származékos pénzügyi eszközök, amelyeket a gazdálkodó egység határozottan szándékozik és képes a lejáratig megtartani. 

Nem tartoznak ide:

- amelyeket a gazdálkodó egység a kezdeti megjelenítéskor eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek jelöl meg;

- amelyeket a gazdálkodó egység értékesíthetőnek jelöl meg; valamint

- amelyek megfelelnek a kölcsönök és követelések fogalmának.

A lejáratig tartandó befektetéseket amortizált bekerülési értéken kell nyilvántartani, amely kiszámításához az effektív kamatot kell alkalmazni. Bevétel elszámolására akkor kerülhet sor, ha összege megbízhatóan mérhető, és a tranzakcióval a gazdálkodó gazdasági

előnyöket realizál.

- azt alapvetően közeljövőbeli továbbértékesítés vagy visszavásárlás céljára szerezték meg vagy vállalták fel,

- az a kezdeti megjelenítéskor egy olyan azonosítható pénzügyi instrumentumokból álló portfolió része, amelyeket együtt kezelnek, és amelyekkel kapcsolatban bizonyíték van a közelmúltbeli tényleges rövid távú nyereségszerzésre; vagy

- az egy származékos termék (kivéve az olyan származékos terméket, amely megjelölt és hatékony fedezeti instrumentum).

Az ide sorolt pénzügyi instrumentumokat eredménnyel szemben elszámolva valós értéken kell értékelni.

A Társaság sem tárgyévben, sem bázis évben nem rendelkezett eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi eszközzel és pénzügyi kötelezettséggel.

Lejáratig tartandó befektetések

Értékesíthető pénzügyi eszközök

Az értékesíthető pénzügyi eszközök az olyan nem származékos pénzügyi eszközök, amelyeket értékesíthetőnek jelöltek meg vagy amelyeket nem minősítettek (a) kölcsönöknek és követeléseknek; (b) lejáratig tartandó befektetéseknek; vagy (c) az eredménnyel

szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközöknek.

Értékelésük valós értéken történik, de a valós érték változásából származó különbség az egyéb átfogó eredményben jelenik meg, saját tőkében elszámolva.

A Társaság által ezen kategóriába sorolt eszközök a következők: -.

- Adott kölcsönök

- Egyéb adósok

- azok, amelyeket a gazdálkodó egység azonnal vagy rövid időn belül értékesíteni szándékozik, amelyeket emiatt kereskedési céllal tartottnak kell minősíteni, valamint azok, amelyeket a gazdálkodó egység az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek jelölt

meg a kezdeti megjelenítéskor,

- amelyeket a gazdálkodó egység a kezdeti megjelenítéskor értékesíthetőnek jelölt meg; vagy

- amelyekre lehetséges, hogy a birtokos – a hitelképesség romlásától eltérő okból – nem képes a kezdeti befektetése egészére megtérülést biztosítani, amelyeket értékesíthetőnek kell minősíteni.

Ezen instrumentumokat amortizált bekerülési értéken kell kimutatni. Az amortizált bekerülési érték az instrumentum bekerülési értéke, csökkentve a tőketörlesztésekkel és módosítva az eredeti érték és a lejáratkori érték közötti különbözet effektív kamatláb

módszerrel kiszámolt halmozott amortizációjával, valamint csökkentve az értékvesztés vagy behajthatatlanság miatti leírással. 

A Társság által ezen kategóriába sorolt eszközök a következők:

- Vevők

Kölcsönök és követelések

A kölcsönök és követelések olyan fix vagy meghatározható kifizetéssel rendelkező nem származékos pénzügyi eszközök, amelyek nem jegyzettek egy aktív piacon, és amelyek nem tartoznak az alábbiak közé:

A Társaság által ezen kategóriába sorolt kötelezettségek a következők:

- Szállítók

- Kapott kölcsönök, hitelek

- Egyéb kötelezettségek

Egyéb pénzügyi kötelezettség

Minden olyan pénzügyi kötelezettség, amely nem az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettség kategóriába került besorolásra.

Értékelése amortizált bekerülési értéken történik.
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Előkészítő mérlegek

Megnevezés (E Ft) Rendezés Audit módosítás
Értékelés 

helyesbítés

Saját tőkére gyakorolt hatás

Mérlegfőösszegre gyakorolt hatás

Adózott eredményre gyakorolt hatás -10 218 -10 648 373

Tőkekonszolidáció végrehajtása

Tőkekonszolidáció kiemelt hatásai: -2 700 222 E Ft.

-2 561 746 E Ft.

-3 932 748 E Ft.

14 825 E Ft.

-515 451 E Ft.

Adósságkonszolidáció végrehajtása

Adósságkonszolidáció kiemelt hatásai:

-174 972 E Ft.

-174 972 E Ft.

Közbenső eredmény konszolidáció hatása:

0 E Ft.

0 E Ft.

- az olyan belföldi és külföldi vállalkozásoknál, ahol az egységes értékelés megvalósításának eredménye a vállalkozáscsoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete szempontjából nem jelentős.

A konszolidált éves beszámolóba teljeskörűen bevont közös vezetésű vállalkozások egyedi éves beszámolói mérleg- és eredménykimutatás adatait az anyavállalat és/vagy a konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalata (leányvállalatai) tőkerészesedésének

arányában (kvóta arányában) kell bevonni. Az anyavállalatot megillető tőkerészesedés hányadát százalékban kell kifejezni két tizedes pontossággal.

A tőkekonszolidáció során az adott vállalkozásnál feltárt rejtett tartalékok és rejtett terhek összegéből csak az anyavállalatot tulajdoni hányada alapján ténylegesen megillető, illetve terhelő értéke vehető fel.

Mindebből következően, ha arra utaló jelzés tapasztalható, hogy a goodwill (aktív tőkekonszolidációs különbözet) értékvesztést szenvedhetett, a megtérülő értéket arra a vállalkozásra (leányvállalatra) vonatkozóan kell megállapítani, amelynek megvásárlásához a

goodwill (aktív tőkekonszolidációs különbözet) kapcsolódott.

- adózott eredményre gyakorolt hatás hatás IAS (IFRS) szerint

Az előkészítő mérlegek korrekcióinak összesítője:

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás számviteli törvény szerint

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás IAS (IFRS) szerint

Bevétel-ráfordítás konszolidáció végrehajtása

A számviteli alapelveknek megfelelő, de különböző választható értékelési módszerek eltérését a társaság a konszolidáció során nem egységesíti.

A forintra történő átszámításhoz a mérleg valamennyit tételét a fordulónapon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon kell átszámítani, az eredménykimutatás tételei közül az értékcsökkenési leírást, a befektetett pénzügyi eszközök értékvesztését és egyéb

veszteségeit, az anyagjellegű ráfordításokat, a forgóeszközök értékvesztését és egyéb veszteségeit a kapcsolódó mérlegtételekre vonatkozó árfolyamon; a mérleg szerinti eredményt a fordulónapon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon; az eredménykimutatás

egyéb tételeit pedig havonként az anyavállalat által alkalmazott hó végén érvényes deviza árfolyamon kell átszámítani forintra (jelenleg ez a hivatalos MNB devizaárfolyam).

A goodwill (aktív tőkekonszolidációs különbözet) a megvásárolt vállalkozásnál nem teremt annak más eszközeitől, illetve eszközcsoportjaitól függetlenül pénzáramokat, ezért az anyavállalat könyveiben kimutatott goodwillre (konszolidált éves beszámolóban

kimutatott aktív tőkekonszolidációs különbözetre), mint egyedi eszközre megtérülő érték nem állapítható meg.

Az értékelési módszerek egységesítését a konszolidációba teljeskörűen bevonandó külföldi székhelyű leányvállalatok esetében akkor kell elvégezni, ha a külföldi leányvállalat székhelye szerinti ország számviteli szabályai valamely (a magyar számviteli törvény

szerint is szerepeltethető) eszköz- vagy forrástétel értékelésére olyan értékelési módszert írnak elő, vagy olyan értékelési módszer választását teszik lehetővé, amelyek a nemzetközi számviteli standardok és a magyar számviteli törvény elvei szerint nem

alkalmazhatóak és a külföldi leányvállalat alkalmazza ezeket a módszereket.

El kell végezni a bevételek-ráfordítások konszolidációját, hatása:

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás számviteli törvény szerint

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás IAS (IFRS) szerint

- adózott eredményre gyakorolt hatás számviteli törvény szerint

- adózott eredményre gyakorolt hatás hatás IAS (IFRS) szerint

- saját tőkére gyakorolt hatása:

Az anyavállalat és a konszolidációba teljeskörűen bevont leányvállalatai és közös vezetésű vállalkozásai a közbenső eredmény kiszűrésének részfeladata alól egyedileg nem mentesíthetőek. A mentesíthetőség feltételét mérlegsoronként kell vizsgálni. Mindezt annál 

a konszolidációba teljeskörűen bevont vállalkozásnál kell vizsgálni, amelyikhez az adott eszköz átadásra került (amelyik az eszközt nyilvántartásba vette).

- saját tőkére gyakorolt hatása:

- adózott eredményre gyakorolt hatás számviteli törvény szerint

- saját tőkére gyakorolt hatása:

A nemzetközi számviteli standardok és a számviteli törvény által biztosított lehetőségek közül a vállalkozás a leányvállalatok és közös vezetésű vállalkozások teljeskörű bevonása esetében a tőkekonszolidáció végrehajtására a könyv szerinti módszert választotta.

A könyv szerinti módszer esetén a bevonás alapjául választott időpontban a leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás egyedi éves beszámolójában szereplő adatok alapján kell a tőkekonszolidációs különbözetet meghatározni.

A goodwill (aktív tőkekonszolidációs különbözet) értékvesztés tesztje során a megvásárolt vállalkozás (leányvállalat) várhatóan megtérülő értékének összegéből (a piaci értéken értékelt saját tőke értékéből) kell levonni a megvásárolt vállalkozás (leányvállalat)

értékelés időpontjában meglévő könyv szerinti saját tőke összegének és a goodwill (aktív tőkekonszolidációs különbözet) értékenek együttes összegét.

Az anyavállalat a megvásárolt vállalkozás (leányvállalat) várhatóan megtérülő értékét (piaci értéken értékelt saját tőke értékét) a diszkontált cash flow módszerrel határozza meg, figyelembe véve a hatályos nemzetközi számviteli standardok (IAS és IFRS) diszkontált

cash flow módszer alkalmazásra vonatkozó előírásait. A nem jelentős tételeknél nem kell a tesztet elvégezni (gyakorlatban nehéz kivitelezni hogy minden kis vállalkozás vagyonértékelve legyen).

Első teljeskörű bevonáskor a konszolidált éves beszámolóba a tőkekonszolidációs különbözet meghatározása a leányvállalat konszolidációba történő első teljeskörű bevonása időpontjának (a konszolidált éves beszámoló fordulónapjának) értékviszonyai alapján

történik. (Azaz a konszolidáció során a leányvállalattá válás időpontjaként a tárgyév mérleg fordulónapját kell tekinteni, függetlenül attól, hogy az adott vállalkozás a tárgyév mely tényleges időpontjában vált leányvállalattá.) Így megvalósul ugyan a teljeskörű bevonás

a részesedés megszerzésének évében, illetve a teljeskörű bevonás módszere alóli mentesíthetőség megszűnésének évében, de azzal a korlátozással, hogy ezen vállalkozások teljeskörű bevonása csak a tőkekonszolidáció végrehajtását jelenti.

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás IAS (IFRS) szerint

A rejtett tartalékok és rejtett terhek feltárására akkor kerülhet sor, ha egyrészt a teljeskörűen bevont vállalkozás mérlegfőösszege a konszolidációba történő első teljeskörű bevonásának időpontjában (a konszolidált éves beszámoló fordulónapján) eléri vagy

meghaladja a Pannon Váltó Nyrt ugyanezen időpontra vonatkozó mérlegfőösszegének 20%-át, másrészt ezen időpontra vonatkozóan rendelkezésre állnak az adott vállalkozás mérlegének és eredménykimutatásának, valamint a hozzá kapcsolódó részletező eszköz- 

és forrásnyilvántartások aktualizált adatai.

Az értékelési módszerek egységesítését az alábbi esetekben nem hajtjuk végre: 

A Pannon Váltó Nyrt által alkalmazott alapelv, hogy mindazon esetekben, ahol a nemzetközi számviteli standardok, vagy a számviteli törvény választási lehetőséget biztosít a vállalkozás számára valamely tétel mérlegben vagy eredménykimutatásban való

szerepeltetésére, a konszolidáció során az anyavállalat által választott eljárást kell mérvadónak tekinteni.

- az eszközöket és kötelezettségeket a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás esetében az adott pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás által lefedett időszak végén érvényes záróárfolyamon (MNB árfolyam) kell átszámítani;

- gyakorlati okokból a bevételi és ráfordítási tételek átszámítása az alábbiak szerint történik: -.

- az anyagjellegű ráfordítások, az értékcsökkenési leírás illetve a befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyereségét és értékvesztését az időszak végi záróárfolyamon (MNB) kell átszámítani forintra,

- az eredményre és az egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás minden egyéb elemét havonta, az adott hónap utolsó napjának záróárfolyamán (MNB) kell forintra átszámítani,

- ha azonban az átváltási árfolyamok jelentősen ingadoznak, egy adott időszak átlagárfolyamának alkalmazása nem helyénvaló, ezért ilyen esetben a bevételt és a ráfordításokat az eredményre és az egyéb átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás esetében az

egyes ügyletek időpontjában érvényes átváltási árfolyamon (MNB árfolyam) kell átszámítani;

- a keletkező árfolyam-különbözetet az egyéb átfogó jövedelemben kell megjeleníteni,

Az értékelési módszerek egységesítését a konszolidációba teljeskörűen bevonandó külföldi székhelyű leányvállalatok esetében akkor kell elvégezni, ha a külföldi leányvállalat székhelye szerinti ország számviteli szabályai valamely (a magyar számviteli törvény

szerint is szerepeltethető) eszköz- vagy forrástétel értékelésére olyan értékelési módszert írnak elő, vagy olyan értékelési módszer választását teszik lehetővé, amelyek a nemzetközi számviteli standardok és a magyar számviteli törvény elvei szerint nem

alkalmazhatóak és a külföldi leányvállalat alkalmazza ezeket a módszereket.

2014.önellenőrzés: - 3 039 032 E Ft, 2015: - 893 716 E Ft.

2014.önellenőrzés: - 65 582 E Ft, 2015: - 488 930 E Ft.

- belföldi vállalkozásoknál, amelyek külön kormányrendelet  előírásai alapján készítik éves beszámolójukat és vezetik könyveiket,

- belföldi vállalkozásoknál olyan eszköz-forrás értékeléseknél, amelyekkel csak az adott konszolidációba bevont leányvállalata rendelkezik és a leányvállalat által választott értékelési módszer a számviteli alapelvek szerint alkalmazható,

- külföldi vállalkozásoknál, ha a székhelye szerinti számviteli szabályok az értékelésére olyan értékelési módszert írnak elő, amelyek a nemzetközi számviteli standardok és a magyar számviteli törvény elvei szerint is alkalmazhatóak,

- belföldi  vállalkozásoknál olyan eszköz- vagy forrástételek értékelésénél, amelyekkel mind az anyavállalat, mind a leányvállalata rendelkezik, de az adott eszköznél vagy forrásnál a választott értékelés nem egyezik meg az anyavállalat által választott értékelési 

módszerrel, azonban a választott értékelési módszer a számviteli alapelvek szerint alkalmazható,

2014.önellenőrzés: - 137 206 E Ft, 2015: - 37 766 E Ft.

Közbenső eredmény konszolidáció végrehajtása

- adózott eredményre gyakorolt hatás hatás IAS (IFRS) szerint

A részesedés megvásárlásából származó pozitív üzleti vagy cégérték, más néven goodwill (legalább minősített többséget biztosító befolyást biztosító részesedés megszerzése esetén), illetve a konszolidáció során az aktív tőkekonszolidációs különbözet az

anyavállalat által a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó várakozások miatt tett többletkifizetést testesít meg. A jövőbeni gazdasági hasznok adódhatnak egyrészt a megvásárolt vállalkozás (leányvállalat) azonosítható eszközeinek szinergiáiból (a feltárt rejtett

tartalékokból), másrészt  olyan eszközökből, amelyek nem felelnek meg az éves beszámolóban történő kimutatás feltételeinek (goodwill, rejtett tételek feltárt összegével csökkentett aktív tőkekonszolidációs különbözet). 

- saját tőkére gyakorolt hatása:

- mérlegfőösszegre gyakorolt hatás IAS (IFRS) szerint

- adózott eredményre gyakorolt hatás számviteli törvény szerint

- adózott eredményre gyakorolt hatás hatás IAS (IFRS) szerint 2014.önellenőrzés: 13 414 E Ft, 2015: 218 E Ft.  
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Az átlagos adókulcs tárgyévi összege: 10%

Konszolidációs adókülönbözet hatása:

Kereszthivatkozás 1. számú

Tartalma:

- software

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.

- Az értékelés módja: egyedi.

- Maradványérték meghatározása: számviteli politika szerint.

- Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.

az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint.

- Elszámolásának gyakorisága: negyedéves.

- Értékvesztés elszámolási módja:

= Jelentős összegű az értékvesztés: egyedi minősítés szerint.

= Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: egyedi minősítés szerint.

= Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: egyedi minősítés szerint.

Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz.

= Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: nem merült fel.

Állománya leltárral fedett.

Megnevezés Átlag (%)

Kisértékű vagyoni jogok, szellemi termékek 100,00

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékű jogok 20,00

Szellemi termékek 20,00

Üzleti vagy cégérték (ha pozitív)

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékű jogok 174 174 449 275 258,05% 100,00%

- egyéb vagyoni értékű jog 174 174 449 275 258,05% 100,00%

Szellemi termékek

Üzleti vagy cégérték (ha pozitív)

Összesen: 174 174 449 275 258,05% 100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 2 069 381 2 450

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékű jogok 2 069 381 2 450

Szellemi termékek

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 1 895 106 2 001

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékű jogok 1 895 106 2 001

Szellemi termékek

NETTÓ ÉRTÉK 174 275 449

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

Vagyoni értékű jogok 174 275 449

Szellemi termékek

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA 1 895 106 2 001

TERV SZERINTI 1 895 106 2 001

- lineáris 1 895 106 2 001

- teljesítményarányos

- abszolút összegű

- egyösszegű

- degresszív

- progresszív

- egyéb

TERVEN FELÜLI

- piaci értékelés miatt

- feleslegessé válás miatt

- selejtezés

- hiány

- egyéb

Alkalmazott leírási kulcsok

Változás

Az immateriális javak bemutatása

Az equity módszerrel bevonásra kerülő vállalkozásokkal kapcsolatos közbenső eredményeket csak abban az esetben kell kiszűrni, ha a közbenső eredmények kiszűrésének végrehajtása a konszolidált éves beszámoló által bemutatott megbízható és valós vagyoni,

pénzügyi és jövedelmi helyzetet jelentősen befolyásolná. A közbenső eredmények kiszűrését - amennyiben szükséges - a teljeskörű konszolidációnál leírtak szerint kell végrehajtani.

Részesdés értékelés módszerének bemutatása

A társult vállalkozás a részesedés értékelés módszerével történő bevonás alól mentesíthető, ha a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének megítélése szempontjából nem jelentős az ilyen vállalkozásban lévő

részesedés. Ebben az esetben a társult vállalkozásban lévő részesedés bevonása a konszolidált éves beszámolóba könyv szerinti értéken történik.

A társult vállalkozások és a teljeskörű bevonás alól mentesített leányvállalatok és közös vezetésű vállalkozások esetében azok bevonására a részesedés értékelés könyv szerinti módszerét választottuk. A könyv szerinti módszer alkalmazása esetén a bevonás alapjául 

választott időpontban az e módszerrel bevont vállalkozás egyedi éves beszámolójában szereplő saját tőke adatok alapján kell a tőkekonszolidációs különbözetet meghatározni.

IAS 27.40. szerint az első bevonás alapja a december 31.-ei értékviszonyok szerint elszámolt:

- a tárgyidőszak eredménye ezért eredménytartalékba átvezetett.

Amennyiben a konszolidált éves beszámolóban szereplő adózás előtti eredmény a konszolidációs intézkedések következtében eltér a konszolidációba teljeskörűen bevont vállalkozások egyedi éves beszámolóinak eredmény-kimutatásában szereplő adózás előtti

eredmények együttes összegétől, akkor az eltérés összegéből azt az összeget, amely az egyes évek konszolidációs intézkedéseiből származik és várhatóan kiegyenlítődik a későbbi években, mint konszolidálás miatti társasági adó különbözetet kell kimutatni.

Konszolidálás miatt keletkező halasztott adó meghatározása

- bevétel és ráfordítás nem konszolidált.

- közbenső eredmény nem konszolidált.

A konszolidált eredménykimutatás alapján a társasági adó összege a konszolidált adózás előtti eredmény és a számított átlagos társasági adó kulcs szorzataként kerül meghatározásra.

Az egyedi beszámolók elhatárolt veszteségéből eredő adókülönbözet kimutatására az óvatosság elve miatt alapvetően nem kerül sor, kivéve ha a gazdasági folyamatokból egyértelműen látszik, hogy az elhatárolt veszteség adóhatása megtérülhet a jövőben.

- közbenső eredmény elszámolásából:

Ha először kerül egy vállalkozás e módszerrel bevonásra a konszolidált éves beszámolóba, a tőkekonszolidációs különbözet meghatározása az adott vállalkozás konszolidációba történő első részesedés értékeléssel történő bevonása időpontjának (a konszolidált

éves beszámoló fordulónapjának) értékviszonyai alapján történik.

A társult vállalkozás konszolidációba történő bevonása nem teljeskörűen, hanem a részesedés értékelés módszerével (equity módszer) történik (a konszolidációba az equity módszerrel bevont vállalkozás egyedi éves beszámolójának – közbenső éves

beszámolójának – mérlege és eredménykimutatása nem épül be a konszolidált éves beszámolóba).

- adósságkonszolidációból:

2014.önellenőrzés: 0 E Ft, 2015: 39965 E Ft.
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A pénzügyi lízingelt eszközök bemutatása nem merült fel

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Immateriális javak részaránya: 0,01% 0,02% 230,63%

Immateriális javak aránya: 0,01% 0,01% 226,48%

Elhasználódás foka: 8,41% 18,33% 217,92%

A piaci értékelés elve, módszere: Beszerzési érték

Értékvesztések, kivezetések: nem merült fel.

Kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei: E Ft.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Értékvesztés elszámolása, visszaírása miatt: nem merült fel.

Az újraértékelt immateriálsi javak (IAS 38.122.): nem merült fel

Az értékcsökkenés megváltoztatásának hatása az eredményre: E Ft.

A koncessziós megállapodások (SIC 29.6): nem merült fel

E Ft.

Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.

5 évnél hosszabb idő alatt leírt cégérték indoka: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 2.számú

Tartalma:

- gép,

- berendezés,

- számítástechnika,

- jármű,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja a beszerzési érték.

- Az értékelés módja: egyedi.

- Maradványérték meghatározása: számviteli politika szerint.

- Az értékcsökkenés elszámolási módja: a bruttó értékre vetített lineáris.

az aktiválás napjától, a használat idejének egyedi megítélése szerint.

- Elszámolásának gyakorisága: negyedéves.

- Értékvesztés elszámolási módja: egyedi minősítés szerint.

= Jelentős összegű az értékvesztés: egyedi minősítés szerint.

= Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: egyedi minősítés szerint.

= Lényeges összegű eszközök a valós értékelés szempontjából: egyedi minősítés szerint.

Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz.

= Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: nem merült fel.

Állománya leltárral fedett.

Befektetési ingatlan olyan ingatlan, amelyet bérbeadási vagy tőkenövelési, vagy mindkét céllal tartanak, nem pedig azért, hogy:

- áruk és szolgáltatások előállításával, illetve nyújtásával kapcsolatosan, vagy igazgatási célokra használják, vagy

- a szokásos üzletmenet keretében értékesítsék.

Befektetési célú ingatlanok értékelése:

- külső szakértő összehasonlító áras értékelésen alapuló valós piaci érték alapján.

- későbbi ráfordítások aktiválhatók, ha a ráfordítások hatására a jövőbeni hasznok meghalajdák az eredetileg figyelembe vett teljesítményeket.

Az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó finanszírozási kamatteher aktiválási feltételei:

- előállítási időszak,

- használatba vételre kell kerüljön,

- a kamatteher tőkésítési időszaka: a beszerzés megkezdésétől a használhatóság időpontjáig fennálló időszak.

- legyen tényleges kamatteher,

- legyen lényeges összegű a kamatteher,

- nem haladhatja meg az eszközzel összefüggő kamatértéket,

- nem lehet magasabb a tárgyidőszak összes kamatráfordításának értékénél.

A kapcsolódó kamatbevétel nem csökkenti az eszköz beszerzési árát.

Alkalmazott leírási kulcsok

Megnevezés Átlag (%)

50 E Ft alatt 100,00

50-200 E Ft között 100,00

Éves kulcsok szerint

- épület 2,00

- építmény 2,00

- tenyészállat

- gép 14,50

- berendezés 14,50

- számítástechnika 33,00

- jármű 20,00

Eszközbérlet esetén (IAS 17.49) a működéshez szükséges eszközök könyvekben ki nem mutatott értékének bemutatása:

Ingatlanok, ingók a termelésben
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Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Gépek, berendezések, járművek 73 370 13 462 70 250 -3 120 95,75% 90,83%

- gép, berendezés 62 045 13 462 58 914 -3 131 94,95% 76,17%

- jármű 1 009 1 000 -9 99,11% 1,29%

- egyéb 10 316 10 336 20 100,19% 13,36%

Nagyértékű szerszámok

Lízingelt eszközök

Biológiai eszközök, természeti erőforrások

Folyamatban lévő beruházások, felújítások 30 905 7 093 -23 812 22,95% 9,17%

Összesen: 104 275 13 462 77 343 -26 932 74,17% 100,00%

Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 966 627 2 268 22 868 -847 418 98 609

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 844 281 1 788 22 668 -823 401

Gépek, berendezések, járművek 91 441 275 200 91 516

Nagyértékű szerszámok

Lízingelt eszközök

Biológiai eszközök, természeti erőforrások

Folyamatban lévő beruházások, felújítások 30 905 205 -24 017 7 093

ÉRTÉKCSÖKKENÉS 70 540 8 774 1 069 -56 981 21 265

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 52 470 5 420 909 -56 981

Gépek, berendezések, járművek 18 070 3 354 160 21 265

Nagyértékű szerszámok

Lízingelt eszközök

Biológiai eszközök, természeti erőforrások

Folyamatban lévő beruházások, felújítások

NETTÓ ÉRTÉK 896 086 -6 506 21 799 -790 437 77 344

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni jogok 791 811 -3 632 21 759 -766 420

Gépek, berendezések, járművek 73 370 -3 079 40 70 251

Nagyértékű szerszámok

Lízingelt eszközök

Biológiai eszközök, természeti erőforrások

Folyamatban lévő beruházások, felújítások 30 905 205 -24 017 7 093

Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés állománymozgása

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA 70 540 8 774 1 069 78 246

TERV SZERINTI 49 466 8 774 1 069 57 172

- lineáris 49 466 8 774 1 069 57 172

- teljesítményarányos

- abszolút összegű

- egyösszegű

- degresszív

- progresszív

- egyéb

TERVEN FELÜLI 21 074 21 074

- piaci értékelés miatt 21 074 21 074

- feleslegessé válás miatt

- selejtezés

- hiány

- egyéb

Környezetvédelmi célt szolgáló eszközök bemutatása nem merült fel

Fejlesztési tartalék alakulása

Megnevezés / E Ft 2014.12.31. 2015.12.31.

FEJLESZTÉSI TARTALÉK

+ nyitó 89 781

+ képzés

- felhasználás 89 781

- önellenőrzéssel, adókorrekcióval kivezetett 14 787 21 600

= további felhasználási kötelezettség -14 787 -21 600

ebből következő évben lejár:

A pénzügyi lízingelt eszközök bemutatása nem merült fel.

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 3,95% 2,62% 66,29%

Eszközök aránya: 3,85% 2,51% 65,10%

Elhasználódás foka: 10,79% 78,43% 727,08%

Tárgyi eszköz fedezettség: 1719,72% 2891,56% 168,14%

Tárgyi eszköz hatékonyság: 2,07 2,77 133,89%

Műszaki gépek aránya: n/a n/a #ÉRTÉK!

Műszaki berendezések elhasználtsági foka: n/a n/a #ÉRTÉK!

Befejezetlen állomány tartalma: nem merült fel.

A piaci értékelés elve, módszere: Beszerzési költsége a piaci értékelés alapja.

Értékvesztések, kivezetések: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Meghatározó jelentőségű tárgyi eszköz értékelésében bekövetkezett lényeges változás: nem merült fel.

Újraértékelésnél alkalmazott módszerek és lényeges elvek (IAS 16.77.) nem merült fel.

IAS 16.76. szerint a számviteli becslés változásának hatása: nem becsülhető.

Az újraértékelt eszközök esetén (IAS 40.75.): nem merült fel.

Változás
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E Ft.

Az újraértékeléséből származó adók hatása (IAS 16.42.): E Ft.

Állatok piaci áron történő értékelés esetén (IAS 41.50):

- könyv szerinti érték és a valós érték közötti különbözet: E Ft.

A mezőgazd. tevékenység természeti kockázatainak (klíma változás, fertőzések, stb.) bemutatása (IAS 41.53): nem merült fel.

Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.

Kezelésre átvett eszközök bemutatása: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 3.számú

Tartalma:

- üzletrészek,

- befektetési célú ingatlanok.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok besorolása: nem merült fel.

Tulajdonosi viszonyt megtestesítő értékpapírok csoportosítása: konszolidálásra került.

- kevesebb, mint 20% befolyásszerzéssel megszerzett forgatási célú (forgóeszköz) vagy egyéb céllal tartott (forgóeszköz, vagy befektetés) részesedések,

- 20% vagy 20% feletti, de 50% alatti befolyásszerzés részesedései,

- 50% vagy 50% feletti részesedések.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a valós piaci érték.

- Az értékelés módja:

= egyedi

= Valós értéken történő értékelés: alkalmazásra került.

- Értékvesztés elszámolása: számviteli politika szerint.

= Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: nem merült fel.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Hosszú lejáratú követelések értékelése: időértéken.

A piaci áras értékeléseink során

- a rendelkezésre álló szűkkörű árinformációkból,

- a piacon nem jegyzett pénzügyi instrumentumok (IAS 32, IAS 39) esetén vezetői nyilatkozatokból,

- ahol a költség haszon elve megengedte ott vagyon és üzletértékelések eredményeiből

tudtunk kiindulni.

Az értékelések eredendő kockázata magas, méginkább magas, ha értékeléseink jövőbeni tervek alapján készültek, amelyek múltbéli tapasztalatai adatai nem ismertek. 

Tovább növeli az értékelések kockázatát azon pénzügyi instrumentumok értéke, amelyek nyíltpiaci értékei nem ismertek, vagy hatékony piacon nem árazottak.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Lejáratig megtartandó hitelv.megtest.értékp.

Egyéb hitel- és 20% alatti tul.visz.megtest.ép.

Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések

ebből: teljeskörű konsz., 50% feletti befektetések 2 604 072 426 860 3 932 748 1 328 676 151,02% 136,81%

ebből: equtiy konszol. 20%-50% befektetések

ebből: kvóta szerint ért.(33%/50%) befektetések -2 604 072 -426 860 -3 932 748 -1 328 676 151,02% -136,81%

Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk. -1 511

Befektetési alapokba történő befektetések

Hosszú távú köv., kölcsön adott pénzeszk.

Hátrasorolt követelések

Tárgyi eszköz befektetések 2 534 275 2 874 665 340 390 113,43% 100,00%

Összesen: 2 534 275 -1 511 2 874 665 340 390 113,43% 100,00%

A befektetett pénzügyi eszközök bemutatása

Eszközbérlet esetén (IAS 17.49) a működéshez szükséges eszközök könyvekben ki nem mutatott értékének bemutatása:

Változás

Hosszú távú befektetések

-…
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Állomány mozgása

Megnevezés / E Ft nyitó növekedés csökkenés Valós piaci értékelés átsorolások +- záró

BRUTTÓ ÉRTÉK 2 534 275 2 534 275

Lejáratig megtartandó hitelv.megtest.értékp.

Egyéb hitel- és 20% alatti tul.visz.megtest.ép.

Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések

Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk.

Befektetési alapokba történő befektetések

Hosszú távú köv., kölcsön adott pénzeszk.

Hátrasorolt követelések

Tárgyi eszköz befektetések 2 534 275 340 390 2 874 665

ÉRTÉKVESZTÉS

Lejáratig megtartandó hitelv.megtest.értékp.

Egyéb hitel- és 20% alatti tul.visz.megtest.ép.

Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések

Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk.

Befektetési alapokba történő befektetések

Hosszú távú köv., kölcsön adott pénzeszk.

Hátrasorolt követelések

Tárgyi eszköz befektetések

NETTÓ ÉRTÉK 2 534 275 340 390 2 874 665

Lejáratig megtartandó hitelv.megtest.értékp.

Egyéb hitel- és 20% alatti tul.visz.megtest.ép.

Konszol.bevont vállalk.kapcs.befektetések

Befekt.nem konszol.vállalk., kapcsolt vállalk.

Befektetési alapokba történő befektetések

Hosszú távú köv., kölcsön adott pénzeszk.

Hátrasorolt követelések

Tárgyi eszköz befektetések 2 534 275 340 390 2 874 665

A valós értékelés elve, módszere: - külső ingatlanszakértő összehasonlító áras értékelése alapján a befektetési célú ingatlanoknál,.  

- saját tőke / jegyzett tőke x névérték mutató szerint az üzletrészeknél,  

Befektetett pénzügyi eszközök - valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok: konszolidálásra került.

Vételi- és névérték eltérései

Megnevezés Bázis év Bázis év 2015.12.31. 2015.12.31.

E Ft piaci érték névérték Piaci ár %-a ST/JT Piaci érték Auditált érték

(76%-…) - minősített többséget bizt. befolyás

Pannon Consulting Kft 443 851 314 700 228% 228% 717 628 717 628

Pannon Consultline Kft 845 555 734 760 136% 136% 997 914 997 914

(51%-75%) - többségi befolyás

Pannon Alfa Kft 391 147 273 800 150% 150% 410 439 410 439

Pannon Dunapart Kft 13 414 7 500 220% 220% 16 523 16 523

Pannon Property Kft 253 1 450 105% 105% 1 517 1 517

Kokron Kft 34 495 19 500 198% 198% 38 665 38 665

Pannon Váltó Nyrt 231 806 437 412 141% 141% 615 740 463 352

Pannon Consultline Kft 46 492 40 400 136% 136% 54 869 54 869

Pannon Dunapart Kft 183 322 102 500 220% 220% 225 812 225 812

Pannon Consulting Kft 200 200 100% 228% 200 200

Pannon Alfa Kft 220 005 176 500 150% 150% 264 582 264 582

Pannon Dunapart Kft 410 461 229 500 220% 220% 505 599 505 599

Pannon Váltó Nyrt 204 072 216 926 141% 141% 305 364 229 790

(25%-50%) - jelentős 25% felett

Pannon Consultline Kft 5 857 4 740 100% 5 857

(20%-25%) - 25% alatt

Összesen: 3 030 932 2 559 888 4 154 853 3 932 748

A pénzügyi lízingelt eszközök bemutatása: nem merült fel

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Átsorolások egyéb követelésekbe: nem merült fel.

Amennyiben a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke jelentősen meghaladja a valós értéket: nem merült fel.

A pénzügyi kockázatkezelési menedzsment céljai és szabályai (IAS 32.56.): továbbiakban részletezett.

A IAS 32.94 szerint a kötelezettségek fedezeteként elkülönített pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke: E Ft.

Hátrasorolt eszközök értéke: E Ft.

Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.

Kezelésre átvett eszközök bemutatása: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 4.számú

Tartalma:

- anyag,

Értékelése-elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a beszerzési érték.

- Az értékelés módja:

= egyedi,

= IAS 2.36 (a) A készletek értékelési eljárása: átlagár

- Értékvesztés elszámolása:

= Jelentős összegű az értékvesztés: egyedi értékelés szerint.

= Jelentős összegű a piaci és könyvi érték közötti különbség: egyedi értékelés szerint.

= Lényeges összegű eszközök a piaci értékelés szempontjából: egyedi értékelés szerint.

Lényeges minden egyedileg lényegesnek minősített eszköz.

= Fajlagosan kisértékű készletek: a készletfajta összértéke kisebb 100.000 Ft-nál.

egyedileg fajlagosan kisértékűnek minősített.

= Egyedileg lényegesnek minősített eszközök: nem merült fel.

Piaci értékelés alapja

A készletek bemutatása
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- biztos jövőbeni visszavásárlási kötelezettséggel eladott készlet: nem merült fel.

Állománya leltárral fedett.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Anyagok 2 621 2 621 3 150 529 120,18% 100,00%

Befejezetlen és félkész termék

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

Késztermékek

Áruk

Készletre adott előlegek

Összesen: 2 621 2 621 3 150 529 120,18% 100,00%

Készletek - számviteli törvény szerinti értékvesztés állománymozgása

Megnevezés nyitó növekedés csökkenés visszaírás záró

Anyagok

Befejezetlen és félkész termék

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

Késztermékek

Áruk

Készletre adott előlegek

Összesen:

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 3,78% 2,37% 62,62%

Eszközök aránya: 0,10% 0,10% 105,48%

Készletek szállítói aránya: 0,84 1,24 147,17%

Készletek fordulatszáma: 82,17 67,90 82,63%

Készlet/költség arány: n/a n/a #ÉRTÉK!

Veszélyes hulladékok állományának alakulása: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.

Kezelésre átvett eszközök bemutatása: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 5.számú

Tartalma:

- vevő,

- halasztott adó követelés,

- ki nem emelt.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték, mely megegyezett a valós piaci értékkel.

- Az értékelés módja:

= egyedi,

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.

- Értékvesztés elszámolása:

= Jelentős összegű az értékvesztés: egyedi értékelés szerint.

- Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel, analitikus nyilvántartással igazolt.

Alkalmazott értékvesztési kulcsok nem került alkalmazásra.

A követelések bemutatása

Változás
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Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Vevők 17 188 3 889 10 482 -6 706 60,98% 15,80%

- belföldi vevők 11 671 3 889 10 482 -1 189 89,81% 15,80%

- külföldi vevők

- vevő értékvesztés

Részesedési viszonyban lévő vállalkozások

nem konszolidált követelései 921 -39 707 -921

Követelések kapcsolt vállalk. szemben 921 921 -921

Vevő követelések 47 018 5 517 46 362 -656 98,60% 69,88%

Váltók kapcsolt vállalkozással szemben

Kölcsön adott pénzeszköz, kapcsolt

Osztalék elszámolás

Egyéb elszámolás -46 097 -46 145 -46 362 -265 100,57% -69,88%

Követelések egyéb részesedési visz.

Termékre és szolgáltatásra adott előlegek

Immateriális javakra adott előlegek

Beruházásokra adott előlegek

Készletre adott előlegek

Letétek, óvadékok

Egyéb követelések 11 135 15 894 4 759 142,74% 23,96%

Egyéb követelések 11 135 15 894

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

Követelések értékelési különbözete

Származékos ügyletek pozitív értékelési különb.

Halasztott adóköv. várhatóan megtérülő összege 39 965 39 965 60,24%

Folyamatban lévő kivitelezések ráford. és 

bevételeinek pozitív egyenlege

Összesen: 29 244 -35 818 66 341 37 097 226,85% 100,00%

Követelések - számviteli törvény szerinti értékvesztése nem merült fel

Elszámolt éves veszteség jellegű tételek nem merült fel

Váltóállomány nem merült fel

Követelésk értékelési különbözete - valós értéken értékelt instrumentumok nem merült fel

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 42,16% 49,84% 118,20%

Eszközök aránya: 1,08% 2,15% 199,10%

Vevők szállítói aránya: 5,53 4,13 74,68%

Vevők átfutási ideje (nap): 29,13 17,89 61,41%

Hitelfedezettségi mutató: 9,47% 9,76% 103,13%

Átsorolások: nem merült fel.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Hátrasorolt eszközök értéke: E Ft.

Függő követelések (IAS 37.89): nem merült fel.

Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.

Kezelésre átvett eszközök bemutatása: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 6.számú

nem merült fel.

A pénzeszközök bemutatása Kereszthivatkozás: 7.számú

Tartalma:

- pénztár,

- bankszámlák.

- azonnal pénzzé tehető likvid értékpapírok.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- Az értékelés módja:

= egyedi,

- Elszámolt értékvesztés: nem merült fel.

Állománya egyeztetéssel, rovancsolással és tulajdonosi hitelesítéssel igazolt.

Azonnal pénzzé tehető likvid értékpapír:

- rövid távon, maximum 3 hónapon belül lejáró futamidő,

- minimális piaci árkockázat, értéke megbízhatóan számítható,

- közzétett árfolyamértékei miatt minden pillanatban ismert pénzösszeggé konvertálható.

Magyarországon ilyen a pénztárjegyet, a maximum három hónapos futamidejű váltó, nyílt végű befektetési alapok befektetési jegyei.

Változás

Rövid távú pénzügyi befektetések, értékpapírok

Az értékpapírok bemutatása
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Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Szabad rendelkezésű pénzeszközök 36 387 11 293 63 367 26 980 174,15% 99,60%

Elkülönített pénzeszközök

Azonnal pénzzé tehető, likvid értékpapírok 1 107 257 -850 23,22% 0,40%

Összesen: 37 494 11 293 63 624 26 130 169,69% 100,00%

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Eszközök részaránya: 54,06% 47,80% 88,42%

Eszközök aránya: 1,38% 2,06% 148,93%

Gyorsráta mutató: 0,12 0,09 77,14%

A szabad rendelkezésű pénzeszközökből elkülöntett összegek értéke 0 E Ft.

Hitelfedezeti garancia: nem merült fel.

Az állományból idegen pénz: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Pénzeszközök elszámolt értékvesztése: E Ft.

Kereszthivatkozás: 8.számú

nem merült fel.

Kiemelt kötelezettségek bemutatása

Megnevezés és típus Fennálló érték kamat % Fedezeti

2015.12.31. 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 5 éven túl garancia

Pénzügyi intézmények

Erste Bank 390 000 390 000 2,5% készfizető kezesség

Pannon Takarék Bank 131 370 39 354 59 972 32 044 0 alapkamat+kamatfelár jelzálog

OTP 85 041 11 093 11 093 11 093 11 093 11 093 29 577 2,5% készfizető kezesség

Összesen: 521 370 429 354 59 972 32 044 0

Hosszú lejáratú kötelezettségek Kereszthivatkozás: 9.számú

Tartalma:

- hitelek,

- kölcsön,

Érékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a diszkontált kamathatással együtt értékelt könyvi érték.

- Az értékelés módja:

= egyedi

- Hosszú lejáratú kötelezettségek értékelése: időértéken.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Hosszú lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek

Megnevezés kamat %

Pénzügyi intézményekkel szemben

Pannon Takarékbank alapkamat + kamatfelár

OTP 2,50%

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Átváltoztatható kötvények

Tartozások kötvénykibocsátásból

Beruházási és fejlesztési hitelek

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

Tartós kötelezettség kapcs.váll.szemben

- anya- és leányvállalatok

- közös vezetésű vállalkozások

- társult vállalkozások

- a konszolidációba be nem vont kapcs. váll.

Tartós kötelezettség egyéb rész.visz.

Hosszú lejáratú hitelek és kölcsönök 605 942 30 364 169 630 -436 312 27,99% 100,00%

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Beruházási és fejlesztési hitelek 86 828 76 080 -10 748 87,62% 44,85%

Egyéb hosszú lejáratú hitelek 519 114 30 364 93 550 -425 564 18,02% 55,15%

Tart. kötvénykibocs., átvált. kötvények

Átváltoztatható kötvények

Tartozások kötvénykibocsátásból

Lízingtartozások

Részesedési visz. lévő vállalk. nem konsz. 

hosszú lejáratú kötelezettségei

Tartós kötelezettség kapcs.váll.szemben

Tartós kötelezettség egyéb rész.visz.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek -86 700

Hátrasorolt kötelezettségek

Hátrasorolt köt.kapcsolt váll.szemben

Hátrasorolt kötelezettség egyéb rész.visz.

Hátrasorolt kötlezettség egyéb gazdálk.

Várható jövőbeni kötelezettségek

Céltartalék a várható kötelezettségekre

Egyéb céltartalék

Összesen: 605 942 -56 336 169 630 -436 312 27,99% 100,00%

Várható kötelezettségek között számolható el a kizárólagos szálltási szerződések mellett, a rögzített árakból adódó rejtett teher, amennyiben hedge ügylettel a várható veszteség nincs kiküszöbölve.

Változás

A kötelezettségek bemutatása

Esedékes

Változás

Halasztott ráfordítások bemutatása

 



56 

 

Hosszú lejárató kötelezettségek - törlesztés szerkezete

Törlesztési terv (E Ft) Törlesztés Köt.állomány Fizetendő kamat

/ év év végén / év

2016.12.31. 50 447 165 964 3 518

2017.12.31. 71 065 94 899 1 484

2018.12.31. 43 137 51 762 755

2019.12.31. 11 093 40 670 878

2020.12.31. 11 093 29 577 601

5 éven túl 29 576 0 370

Hosszú lejáratú kötelezettségek - garancia

Megnevezés Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti

E Ft típus összeg összeg garancia

Pannon Takarékbank 93 550 jelzálog

MKB és Budapest Bank 900 tárgyi eszköz

OTP 75 180 készfizető kezesség

Összesen: 169 630

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Kötelezettségek részaránya: 66,23% 19,98% 30,16%

Kötelezettségek aránya: 22,38% 5,50% 24,57%

Likviditási mutató: 7,58% 15,68% 206,77%

Hosszú távú likviditási mutató: -0,71% 0,62% -86,41%

Eladósodottság mértéke: 51,02% 37,97% 74,43%

Nettó eladósodottság: 49,39% 35,00% 70,88%

Árbevételre vetített eladósodottság: 407,40% 367,29% 90,15%

Kötelezettség/saját forrás aránya: 25,26% 7,05% 27,91%

Kölcsön fedezeti arány: 32,85% 25,99% 79,12%

Átsorolások rövid lejáratú kötelezettségekbe: 

- hitelek éven belüli törlesztő részlete miatt: 440 447 E Ft,

Kötelezettségekből a visszafizetendő érték nagyobb mint a kapott összeg: nem merült fel. E Ft.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

- kezesség: E Ft,

- fedezet: E Ft,

- egyéb garancia: E Ft.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követő változások: nem merült fel.

A várható kötelezettségek (IAS 37.86): nem merült fel.

Rövid lejáratú kötelezettségek Kereszthivatkozás: 10.számú

Tartalma:

- szállító,

- hitelek,

- egyéb kötelezettségek.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- Az értékelés módja:

= egyedi,

= Valós értéken történő értékelés: nem került alkalmazásra.

Állománya egyeztetéssel igazolt.

Rövid lejáratú kötelezettségek - kamatkötelezettségek hosszú lejáratú hitelek éven belüli része

Megnevezés kamat %

Pénzügyi intézményekkel szemben

Erste Bank 2,50%

Pannon Takarék Bank alapkamat+kamatfelár

OTP 2,50%
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Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Vevőktől kapott előlegek 12 357 4 243 79 143 66 786 640,47% 11,65%

Szállítók 3 108 2 506 2 538 -570 81,66% 0,37%

- belföldi 3 108 2 506 2 538 -570 81,66% 0,37%

- külföldi

Váltótartozások

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség 176 099 135 772 144 232 -31 867 81,90% 21,23%

- dolgozói kötelezettség 3 409 3 409 0,50%

- adó/TB/vám kötelezettség 8 305 8 305 1,22%

- ''K'' jellegű átsorolt vevők

- egyéb átsorolt követelés 20 20 0,00%

- lízingelszámolás éven belüli részlete

- egyéb kötelezettség 176 099 135 772 132 499 -43 600 75,24% 19,50%

Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 117 343 453 229 335 886 386,24% 66,70%

Rövid lejáratú hitelek 117 343 453 229 335 886 386,24% 66,70%

Rövid lejáratú kölcsönök

Részesedési visz. lévő vállalk. nem konszol. 

rövid lejáratú köt. 383 383 0,06%

Rövid lejáratú kötelez.kapcsolt v.sz. 131 888 175 355 43 467 132,96% 25,81%

Rövid lejáratú kötelezettség egyéb rész.v. -131 888 -174 972 -43 084 132,67% -25,75%

Halasztott bevételek

Halasztott adótartozások

Összesen: 308 907 142 521 679 525 370 618 219,98% 100,00%

Rövid lejáratú kötelezettségek - garancia

Megnevezés Hitel Hitel Fedezeti Fedezeti

típus összeg összeg garancia

Erste hitel 390 000 készfizető kezesség

Pannon Takarékbank hitel 39 355 jelzálog

OTP 11 093 készfizető kezesség

Valós piaci értékelés miatti kötelezettség 74 084

egyéb ki nem emelt 164 993

Összesen: 679 525

Kötelezettségek értékelési különbözete - valós értéken értékelt instrumentumok

Pénzügyi instrumentumok

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31.

E Ft hatása

hitel kamat 30 364 30 364 1 534

hitel kamat 1 232

Összesen: 30 364 30 364 2 766

Kötelezettségek értékelési különbözete - valós értéken történő értékelés hitelkamatoknál érvényesített

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Kötelezettségek részaránya: 11,41% 22,02% 193,07%

Rövid távú likviditás I.: 22,45% 19,59% 87,25%

Rövid távú likviditás II.: 12,99% 9,83% 75,67%

Lekötöttségi mutató: 0,09 0,10 103,13%

Szállítók átfutási ideje (nap): 9,10 8,07 88,67%

Dinamikus likviditás: -2,11% 0,77% -36,46%

Kamatfedezettségi mutató: 1983,12% 4210,19% 212,30%

Rövid távú eladósodottság: 126,03% 287,97% 228,50%

Átsorolások egyéb követelésekbe: nem merült fel.

- tartozik egyenlegű szállító miatt: E Ft,

- tartozik egyenlegű egyéb kötelezettségek miatt: E Ft.

Kötelezettségekből a visszafizetendő érték nagyobb mint a kapott összeg: E Ft.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

- kezesség: E Ft,

- fedezet: E Ft,

- egyéb garancia: E Ft,

- függő és biztos kötelezettségvállalások: E Ft.

Kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összege: E Ft.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követő változások: nem merült fel.

A várható kötelezettségek (IAS 37.86): nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 11.számú

Tartalma:

- jegyzett tőke,

- tartalékok,

- tárgyévi eredmény/eredménytartalék.

- visszavásárolt részvények,

- a lekötött tartalék nem önálló tőkeelem.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- Valós értéken történő értékelés: meghatározott körben került alkalmazásra.

A saját tőke bemutatása

Valós érték

Változás
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Állománya egyeztetéssel igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Jegyzett tőke 1 128 544 -621 456 1 233 994 105 450 109,34% 55,18%

(-) Visszavásárolt részesedések k.sz. értéken -180 850 349 750 -180 850 100,00% -8,09%

A részvényeken felül rendelk. bocsátott vagyon 261 331 -164 647 189 857 -71 474 72,65% 8,49%

Eredménytartalék és tárgyévi adózott eredmény 108 590 910 358 123 946 15 356 114,14% 5,54%

Piaci értékelési különbözetek 222 906 -246 144 277 843 54 937 124,65% 12,42%

Külső tulajdonosk részesedése 252 713 -59 027 591 627 338 914 234,11% 26,45%

Összesen: 1 793 234 168 834 2 236 416 443 182 124,71% 100,00%

A visszavásárolt részvények vagy bevonásra kerülnek vagy visszavásárolt részvényként a saját tőkét csökkentik.

A be nem vont részvények nem szavazhatnak, osztalékra nem jogosítják a vállalkozást, likvidációs hányadhoz nem juttathatják a vállalkozást.

A pótbefizetések a részvényeken felül rendelkezésre bocsátott vagyon tételben kerülnek elszámolásra.

Pótbefizetésre első sorban a diszkonttal kibocsátott részvények jegyzői kötelezhetők, majd a kötelezettség ezután minden tulajdonosra kiterjed.

Állomány mozgása önálló beszámoló táblában levezetett.

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Tőke aránya: 66,22% 72,48% 109,46%

Tőke részaránya: 196,01% 263,37% 134,36%

Befektetett eszközök fedezettsége: 67,96% 75,75% 111,46%

Saját tőke növekedési mutató: 1,59 1,81 114,06%

Saját tőke fordulat száma: 0,12 0,10 79,63%

Tőke hatékonysága: 18,15% 27,61% 152,15%

Kiemelt üzletrészek, részvények: nem kiemelt.

Üzleti könyveken kívüli állomány: nem merült fel.

Osztalék kifizetés: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem kiemelt.

Az év rendkívüli eredményei: nem kiemelt.

Évet követő változások: nem kiemelt.

Kereszthivatkozás: 12.számú

Tartalma:

- belföldi,

- export,

- egyéb bevétel.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. 

- Hosszú kivitelezési / teljesítési idejű teljesítmények esetén a bevétel-elszámolás alkalmazott módszere:

= készültségi fok (percentage-of-completition method) szerinti elszámolás: a szerződés szerint a kivitelezés részekre osztott,

a részteljesítések tartalma meghatározott,

részteljesítések felett a vevő rendelkezhet,

a vevőt és kivitelezőt a részteljesítések szerint kötelezettségek és jogok terhelik.

= teljesített szerződés (completed-contract method) szerinti elszámolás: a kivitelezési szerződés rövid időre szól, 

nincsenek részteljesítési feltételek,

nincsenek kapcsolódó jogok és kötelezettségek előírva,

a teljesítési kockázat magasabb az átlagos iparági sajátosságok mellett ismert üzleti kockázatoknál.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Belföldi árbevétel 215 356 170 996 213 875 -1 481 99,31% 25,19%

- anyavállalat és kapcsoltjaitól sz.bevétel

- közös vezetésű vállalkozások

- társult vállalkozások

- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 215 356 170 996 213 875 -1 481 99,31% 25,19%

Export árbevétel

Egyéb bevétel

Egyéb bevételek és nyereségek 531 040 523 448 635 130 104 090 119,60% 74,81%

Egyéb bevétel 15 001 523 448 635 130 620 129 4233,92% 74,81%

Rendkívüli bevételek

apportbevitel létesítő okirat szerinti értéke

egyéb rendkívüli tételek

Összesen: 746 396 694 444 849 005 102 609 113,75% 100,00%

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Egyéb bevétel

- eszközértékesítés bevétele 7 206 20 500 13 294 284,49% 3,23%

- egyéb, + valós piaci érték ingatlanokra 7 795 523 448 614 630 606 835 7884,93% 96,77%

Összesen: 15 001 523 448 635 130 620 129 4233,92% 100,00%

Az üzemi bevételek bemutatása

Változás

Változás

Változás
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Támogatások elszámolása - egyéb bevételek nem merült fel.

Az állami támogatások bemutatása (IAS 41.57): nem merült fel.

A mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos állami támogatások (IAS 41.57): nem merült fel.

Bevételek, export bevételek - szerkezete

Tevékenységek Tevékenységek

szerint (belföld + export) szerint

Megnevezés Értéke E Ft-ban Megnevezés Deviza értéke Deviza neme Deviza értéke

E Ft-ban devizában

Alaptevékenységek Belföld 213 875 - …

Vagyonkezelés 48 959 EU-n belüli forg.: - …

Szálloda szolg 164 916 EU-n kívüli forg.: - …

Kiegészítő tevékenységek Belföld - …

Melléktevékenységek -…

Egyéb értékesítés nettó árbevétele -…

Összesen: 213 875 Összesen: 213 875

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Bevételek részaránya: -0,84% 0,46% -55,22%

Bruttó termelési érték (E Ft): 215 356,00 213 875,00 99,31%

Export arány:

Árbevétel arányos eredmény: -3,03% 2,45% -80,76%

Tőkearányos eredmény: -0,36% 0,23% -64,31%

Eszközhatékonyság: -0,24% 0,17% -70,39%

Állami támogatások elszámolása: nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 13.számú

Tartalma:

- költségnemi költségek,

- egyéb ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték, meghatározott körben a valós piaci érték.

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek. 

- Szokásos mértéke a számviteli politika szerinti.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Költségnemi költségek

- anyag jellegű 124 598 92 520 114 752 -9 846 92,10% 49,64%

- személyi jellegű 82 411 68 217 85 010 2 599 103,15% 36,77%

- értékcsökkenés 14 869 7 490 8 882 -5 987 59,74% 3,84%

- aktivált saját teljesítmény

Egyéb ráfordítások

Egyéb ráfordítások és veszteségek 71 919 42 843 22 527 -49 392 31,32% 9,74%

Egyéb ráfordítások 71 919 42 843 22 527 -49 392 31,32% 9,74%

Rendkívüli ráfordítások

Összesen: 293 797 211 070 231 171 -62 626 78,68% 100,00%

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Igénybe vett szolgáltatások

- egyéb 58 657 40 603 60 299 1 642 102,80% 100,00%

Összesen: 58 657 40 603 60 299 1 642 102,80% 100,00%

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Egyéb szolgáltatások

- egyéb 7 758 2 993 9 534 1 776 122,89% 100,00%

Összesen: 7 758 2 993 9 534 1 776 122,89% 100,00%

Importbeszerzések szerkezete nem merült fel

Egyéb ráfordítások - szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. Változás T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Egyéb ráfordítások:

 - eszközértékesítés ráfordítása 6 891 21 759 14 868 315,76%

 - terven felüli értékcsökkenés 21 074 21 074 -21 074

 - adók, hozzájárulások, HIP és innovj.nélkül 7 710 7 710

 - helyi iparűzési adó 32 32

 - APEH-, TB-, bírság, büntetés, kés.kamat 93 93

 - egyéb 43 954 21 769 -7 067 -51 021 -16,08%

Összesen: 71 919 42 843 22 527 -49 392 31,32%

Változás

Az üzemi költségek és ráfordítások bemutatása

Változás

Változás

szerint szerint

Piacok Devizák

IAS 19.120 (a) szerint a Társaság az állami támogatásokat bevételként számolja el, ha a ráfordítások kimutatásának ütemezése miatt szükséges, akkor elhalasztja a bevételként történő elszámolásukat.
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Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Költségek aránya: 103,03% 97,55% 94,69%

Üzemi eredményszint: 97,06% 102,51% 105,61%

Termelési költségszint: 103,03% 97,55% 94,69%

Anyaghányad: 57,86% 53,65% 92,74%

Bérhányad: 38,27% 39,75% 103,87%

Értékcsökkenési hányad: 6,90% 4,15% 60,15%

Kiemelt állományváltozások: nem merült fel.

Exporttámogatások közvetlen költségei: E Ft.

nem merült fel.

Környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek: E Ft.

nem merült fel.

Az év rendkívüli eseményei: nem merült fel.

Évet követő változások: nem merült fel.

Kereszthivatkozás: 14.számú

Tartalma:

- pénzügyi bevételek,

- pénzügyi ráfordítások.

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték,meghatározott körben a saját tőke tulajdonhányad arányos részre számolt érték.

- A devizamozgások a valódiság elve szerint értékeltek.

- Valós értéken történő értékelés:  meghatározott körben került alkalmazásra.

- a külföldi befektetések konszolidálása esetén választott funkcionális valuta (IAS 21.54.): nem merült fel.

- az árfolyamváltozások hatása az eszközváltozások értékében kimutatottak.

Állománya analitikus nyilvántartással igazolt.

Szerkezete

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. T.évi összet.

E Ft hatása E Ft % %

Pénzügyi bevételek

Kapott osztalék, részesedés

Részesedés értékesítés árf.nyeresége 8 400 10 000 1 600 119,05% 3,55%

- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 8 400 10 000 1 600 119,05% 3,55%

Bef.pü.eszk.kamatai, árfolyamnyeresége

Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bev. 150 -2 935 60 -90 40,00% 0,02%

- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 150 -2 935 60 -90 40,00% 0,02%

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 453 23 340 266 743 266 290 58883,66% 94,60%

- devizás eszköz, forrás árfolyamnyeresége 22 22 0,01%

- pénzügyi instrumentumok értékelési különb. 265 950 265 950 94,32%

- egyéb ki nem emelt tételek 453 23 340 771 318 170,20% 0,27%

Összesen: 32 297 20 405 281 965 249 668 873,04% 100,00%

Pénzügyi ráfordítások

Befektetett pü.eszk.árfolyamvesztesége 2 766 2 766 10,45%

- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 2 766 2 766 10,45%

Fizetett kamatok, kamatjellegű ráfordítások 23 460 783 21 248 -2 212 90,57% 80,29%

- konsz.-ba be nem vont kapcs. váll., egyéb szerv. 23 460 783 21 248 -2 212 90,57% 80,29%

Részesedések, ép, bankbet.értékvesztése 19 268 -217 642 2 328 -16 940 12,08% 8,80%

- részesedések értékvesztése 19 268 -11 096 -19 268

- részesedések értékvesztés visszaírás -206 546 2 328 2 328 8,80%

- tartós bankbetét értékvesztés visszaírás

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 388 128 123 -265 31,70% 0,46%

- devizás eszköz, forrás árfolyamvesztesége 123 123 0,46%

- egyéb ki nem emelt tételek 388 128 -388

Összesen: 43 116 -216 731 26 465 -16 651 61,38% 100,00%

Egyenleg -10 819 237 136 255 500 266 319 -2361,59%

Kereszthivatkozás: 15.számú

Tartalma:

- üzleti eredmény,

- egyéb eredmények,

- eredmény-elszámolás.

- megszűnő tevékenység adózott eredménye.

- számviteli politika változásainak adózott eredménye .

Értékelése - elszámolása:

- A nyilvántartás alapja: a könyvi érték.

- A nyereséget terhelő kötelezettségeket az adómérleg részletezi.

Állománya elszámolással igazolt.

Pénzügyi eredmények bemutatása

Változás

Az eredményelszámolás bemutatása
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Eredményelszámolások - állományváltozás

Megnevezés 2014.12.31. Ellenőrzés 2015.12.31. Változás

E Ft hatása E Ft

Adózás előtti eredmény: 441 780 720 510 873 334 197,69%

 + adóalap-növelők 16 474 1 637 30 832 187,16%

 - adóalap-csökkentők 15 320 1 561 23 372 152,56%

= Adóalap 442 934 720 586 880 794 198,85%

 - számított adó 255 21 1 858 728,63%

 - adókedvezmények

 - különadó

Konszolidálásból adódó társasági adókülönbözet 62 766 62 198 32 017 51,01%

= Adózott eredmény 378 759 658 291 839 459 221,63%

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra

Osztalékelőírás:

Kisebbségi tulajdonosra jutó MSZE 53 367 53 367 222 037 416,06%

Mérleg szerinti eredmény: 325 392 604 924 617 422 189,75%

Eredményelszámolások - veszteség elhatárolás

Megnevezés Korlátlan időre 5 évre Összesen

Nyitó elhatárolt veszteség adótv szerint 969 475 969 475

Növekedés tárgyévben 54 378 54 378

Csökkenés 25 639 25 639

 - ebből felhasznált 25 639 25 639

 - ebből elévült

 - ebből egyéb ok miatt megszűnt

Záró elhatárolt veszteség adótv szerint 998 214 998 214

Mutatók

Megnevezés 2014.12.31. 2015.12.31. Változás

%

Eredmény aránya: 73,65% 70,70% 95,98%

Eredmény részaránya: 41,79% 54,59% 130,64%

Jövedelmezőség: 41,79% 54,59% 130,64%

Eszközforgási sebesség: 7,95% 6,93% 87,16%

Tőkeáttételi ráta: 151,02% 137,97% 91,36%

Saját tőke-arányos nyereség (ROE): 18,15% 27,61% 152,15%

Eszközarányos nyereség (ROA): 17,18% 28,99% 168,76%

Adó és kamatfizetés előtti er. (EBIT): 465 240,00 894 582,00 192,28%

Adó, kamat, écs előtti eredmény (EBDIT): 480 109,00 903 464,00 188,18%

Tárgyévi adóráfordítás bemutatása (IAS 12.79, IAS 12.80)

2014.12.31. 2015.12.31.

802 73 840

62 219

63 021 73 840

-39 965

-39 965

63 021 33 875

A tárgyévi adóráfordítás és a számviteli eredmény egyeztetése (IAS 12.81 c) és IAS 12.81 d))

2014.12.31. 2015.12.31.

441 780 873 334

63 021 33 875

63 021 33 875

63 021 33 875

Közvetlenül a saját tőkében elszámolt jövedelemadó  -.

Egyéb átfogó eredményben elszámolt jövedelemadó (IAS 12.81 a)b))  -.

Tárgyévi adókövetelések és adókötelezettségek a számított adó levezetésénél bemutatott

Halasztott adó egyenlegek

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a halasztott adóeszközök / adókötelezettségek konszolidált pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban szereplő egyenlegei

2014.01.01 2014.12.31. 2015.12.31.

39 965

39 965

 / 

Tárgyévi adó

Tárgyévi adóráfordítás

A korábbi évek adóráfordításai kapcsán a tárgyévben elszámolt helyesíbítések

Egyéb

Összesen

Halasztott adó

Tárgyévben elszámolt halasztott adóráfordítás

A saját tőkéből az eredménybe átsorolt halasztott adó

Adókulcsok és az adótörvény megváltozásának tulajdonítható halasztott adó helyesbítések

Halasztott adóeszközök leírásai (előző évi leírások visszaírása)

Egyéb

Összesen

A folytatódó tevékenységhez kapcsolódó, tárgyvében kimutatott összes jövedelemadó-

ráfordítás

 / 

Folytatódó tevékenységek adózás előtti eredménye

Jövedelemadó ráfordítás

Adómentes jövedelem hatása

Adóköteles jövedelem meghatározása során nem levonható ráfordítások hatása

A koncessziók (kutatás-fejlesztés és egyéb támogatások) hatása

A goodwill nem levonható értékvesztései

A nem halasztott adóeszközként elszámolt fel nem használt adóveszteség és adókompenzáció

hatása

A korábban elszámolatlan fel nem használt adóveszteség és az átmenetileg levonható

adókülönbözetek halasztott adóeszközként történő elszámolásának hatása

A más országban működő leányvállalatokra vonatkozó eltérő adókulcsok hatásai

A jövedelemadó-kulcs xx%-ról yy%-ra történő változásának (amely [dátum]-i dátummal hatályos) 

Egyéb

Összesen

A korábbi évek adóráfordításai kapcsán a tárgyévben elszámolt helyesbítések

Eredmény terhére elszámolt jövedelemadó-ráfordítás (folytatódó tevékenységhez

kapcsolódóan)

"A fenti 2014. és 2015. évi összevetések során felhasznált adókulcs a Magyarországon érvényben lévő adótörvények alapján a társas vállalkozások által az adóköteles jövedelemre fizetendő 10%-os jövedelemadó-kulcs. (IAS 12.81 c))")

 / 

Halasztott adóeszközök

Halasztott adókötelezettségek

Egyenleg  
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El nem számolt levonható átmeneti különbözetek, fel nem használt adóveszteségek és adójóváírások (IAS 12.81 e))

2014.12.31. 2015.12.31.

49 911

49 911

Befektetésekhez és kamatokhoz kapcsolódó, elszámolatlan adóköteles átmeneti eltérések (IAS 12.81 f))

2014.12.31. 2015.12.31.

3 036 277

3 036 277

A fordulónap után, de mérlegkészítésig elfogadott adószabályok változásának hatása a halasztott adó értékére (IAS 12.88.): nem merült fel.

- eltérő értékcsökkenés miatt:

- eltérő értékvesztés miatt:

- el nem ismert céltartalék miatt:

- fejlesztési tartalék fel nem használt összege miatt:

- egyebek miatt:

- a halasztott adó eredményre gyakorolt hatása: 39 965 E Ft.

- az alkalmazott adókulcs: 10% a fordulónapon érvényben lévő társasági adó mértéke a magyar szabályok szerint.

Megszűntetett tevékenység bemutatása  -.

Az eladásra rendelkezésre álló (IFRS 5.41) tevékenység bemutatása: nem merült fel.

Eredményelszámolások - veszteség elhatárolás

Korlátlan időre 5 évre Összesen

Nyitó elhatárolt veszteség adótv szerint 969 475 969 475

Növekedés tárgyévben 54 378 54 378

Csökkenés 25 639 25 639

Záró elhatárolt veszteség adótv szerint 998 214 998 214

Kereszthivatkozás: 16.számú

Alap egy részvényre jutó eredmény meghatározása

Forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagának meghatározása (2014.12.31.)

2014.01.01 2014.12.31

Darabszám az adott időpontban 1 750 000 1 750 000

Névérték Ft / db 1 000 1 000

Össznévérték Ft 1 750 000 000 1 750 000 000

Napok száma 364 1

Súlyozott átlagos darabszám (2014.12.31.): 1 750 000 darab

Forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlagának meghatározása (2015.12.31.)

2015.01.01 2015.12.31

Darabszám az adott időpontban 1 750 000 1 750 000

Névérték Ft / db 1 000 1 000

Össznévérték Ft 1 750 000 000 1 750 000 000

Napok száma 365 1

Súlyozott átlagos darabszám (2015.12.31.): 1 750 000 darab

Törzsrészvényekre jutó nettó nyereség / veszteség levezetése

2014.12.31. 2015.12.31.

325 392 617 422

325 392 617 422

Alap egy részvényre jutó eredmény

2014.12.31. 2015.12.31.

0,1859 0,3528

Véleményünk szerint a higított egy részvényre jutó eredmény megegyezik az alap egy részvényre jutó eredmény összegével, mivel nincsenek higító hatású potenciális törzsrészvények a Társaság vagy egyéb személyek tulajdonában.

Forgalomban lévő és potenciális törzsrészvények súlyozott átlagának meghatározása (2015.12.31.)

2014.01.01 2015.01.01 2015.12.31

Darabszám az adott időpontban 1 750 000 1 750 000 1 750 000

Potenciális törzsrészvények száma -129 305 -129 385 -129 385

Névérték Ft / db 1 000 1 000 1 000

Össznévérték Ft 1 750 000 000 1 750 000 000 1 750 000 000

Napok száma 365 365 1

Súlyozott átlagos darabszám (2015.12.31.): 1 620 655 darab

Módosított törzsrészvényekre jutó nettó nyereség / veszteség levezetése

2014.12.31. 2015.12.31.

325 392 617 422

325 392 617 422

Higított egy részvényre jutó eredmény

2014.12.31. 2015.12.31.

0,2008 0,3810

 / 

Adóveszteség - bevétel

Adóveszteség - tőke

Fel nem használt adóvójáírás (elévülés: [dátum])

Átmeneti eltérések

Összesen

 / 

A leányvállalatokban, fióktelepekben és társult vállalkozásokban birtokolt befektetésekkel,

valamint közös vezetésű vállalatokban lévő érdekeltségekkel kapcsolatos olyan, adóköteles

átmeneti eltérések, amelyek kapcsán a Csoport nem számolt el halasztott adókötelezettséget, az

alábbiaknak tudhatók be:

Belföldi leányvállalatok

Külföldi leányvállalatok

Társult vállalkozások és közös vezetésű vállalkozások

Egyéb

Összesen

A halasztott adó bemutatása főbb típusonként (IAS 12.81) az IAS (IFRS) és társasági adó értékelési előírásainak értékelése miatt:

Egy részvényre jutó eredmény (EPS)

 / 

Adózott vállalkozási eredmény

Megszűnő tevékenység adózott eredménye

Törzsrészvényekre jutó nettó nyereség / veszteség 

 / 

Alap egy részvényre jutó eredmény

 / 

Adózott vállalkozási eredmény

Megszűnő tevékenység adózott eredménye

Potenciális részvény törzsrészvénnyé válásának eredményhatása

Előző adóhatása

Módosított törzsrészvényekre jutó nettó nyereség / veszteség 

 / 

Higított egy részvényre jutó eredmény

 



63 

 

2014.12.31. 2015.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31.

692 921 620 093 723 285 622 859

692 921 620 093 723 285 622 859

692 921 620 093 723 285 622 859

2015.12.31.

Kamat Kivezetés Egyéb Nettó nyereség (+)

Valós értékelés Pénznem átváltás Értékvesztés Nettó veszteség (-)

2 766 2 766

2 766 2 766

2014.12.31.

Kamat Kivezetés Egyéb Nettó nyereség (+)

Valós értékelés Pénznem átváltás Értékvesztés Nettó veszteség (-)

30 364 30 364

30 364 30 364

Köny szerinti érték Biztosíték Köny szerinti érték Biztosíték

17 188 10 482

12 056 15 894

29 244 26 376

Lejárt, nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosítása

2015.12.31.

0-3 hónap 3-6 hónap 6-12 hónap éven túl Összesen

7 980 1 131 1 371 10 482

15 894 15 894

23 874 1 131 1 371 26 376

Lejárt, nem értékvesztett pénzügyi eszközök korosítása

2014.12.31.

0-3 hónap 3-6 hónap 6-12 hónap éven túl Összesen

15 555 275 124 1 234 17 188

12 056 12 056

27 611 275 124 1 234 29 244

Egyedileg értékvesztett pénzügyi eszközök bemutatása

Bekerülési érték Értékvesztés Bekerülési érték Értékvesztés

2014.12.31. 2014.12.31. 2015.12.31. 2015.12.31.

Pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos közzétételek

Pénzügyi instrumentumok könyv szerinti értékének bemutatása

A pénzügyi instrumentumok a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás alábbi tételeibe kerültek besorlásra:

- Pénzeszközök csoport,

- Rövid lejáratú befektetések, értékpapírok csoport,

- Követelések csoport (kivéve: adókövetelések),

- Hosszú távú befektetések csoport ,

- Rövid lejáratú kötelezettségek csoport,

- Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek csoport.

- … Könyv szerinti érték Valós érték

- …

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi eszköz

Összesen:

Lejáratig tartandó befektetések

Összesen:

Kölcsönök és követelések

Összesen:

Értékesíthető pénzügyi eszközök

Összesen:

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi kötelezettség 

Összesen:

Egyéb pénzügyi kötelezettség

Összesen:

A valós érték meghatározásának módszerei, értékelési technikái: -.

Pénzügyi instrum kategóriákban képződött nettó nyereségek / veszteségek bemutatása

- … Értékelés miatt

- …

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi eszköz

Lejáratig tartandó befektetések

Kölcsönök és követelések

Értékesíthető pénzügyi eszközök

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi kötelezettség 

Egyéb pénzügyi kötelezettség

Összesen

- … Értékelés miatt

- …

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi eszköz

Lejáratig tartandó befektetések

Kölcsönök és követelések

Értékesíthető pénzügyi eszközök

Az eredménnyel szemben valós értéken értékelt (FVTPL) pénzügyi kötelezettség 

Egyéb pénzügyi kötelezettség

Összesen

Jelentősebb tételek bemutatása: -.

Hitelezési kockázatok bemutatása, számszerűsítése, kezelése

A hitelezési kockázat annak a lehetőségéből ered, hogy a vevők / egyéb adósok a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeiket fizetési határidőn belül teljesítik. A hitelezési kockázat a partner késedelmi kockázatából adódik. 

Ezen kockázatok mérséklése érdekében a Társaság egy új szerződés aláírása előtt minden esetben gondosan megvizsgálja a leendő vevő  kondícióit és felméri a fizetési folytonosság teljesülésének feltételeit.

Hitelezési kockázatok szöveges bemutatása, kockázatkezelési politikák

- A vevői és egyéb adósi és adott kölcsön követelésből eredő kockázatok értékvesztésként értékeltek, elszámoltak.

A fordulónapon fennálló hitelezlési kockázatnak való kitettség maximális értékét a hitelezési kockázatnak kitett pénzügyi eszközök nettó értéke mutatja be.

- … 2014.12.31. 2015.12.31.

- …

- Vevők

- Egyéb adósok

- Adott kölcsönök

Összesen

Jelentős tételek, biztosítékok bemutatása, magyarázatok: -.

 / 

- Vevők

- Egyéb adósok

- Adott kölcsönök

Összesen

 / 

- Vevők

- Egyéb adósok

- Adott kölcsönök

Összesen

 / 

- Vevők

- Egyéb adósok

- Adott kölcsönök
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nem merült fel, az ingatlan értékesítés szerződés szerinti bevétele 2016. évben a kockázati hatást eliminálja.

Pénzügyi kötelezettségek lejáratának elemzése

2015.12.31.

Nem lejárt Éven belüli 1-5 év 5 éven túli Összesen

2 538 2 538

223 758 223 758

453 229 140 054 29 576 622 859

226 296 453 229 140 054 29 576 849 155

Pénzügyi kötelezettségek lejáratának elemzése

2014.12.31.

Nem lejárt Éven belüli 1-5 év 5 éven túli Összesen

3 108 3 108

188 456 188 456

117 343 565 273 40 669 723 285

191 564 117 343 565 273 40 669 914 849

Árfolyamkockázatnak kitett pénzügyi instrumentumok bemutatása:  -.

Az árfolyamkockázat érézkenységi elemzése nem merült fel

A Társaság a kamatlábak változása miatt is ki van téve a piaci kockázatoknak. 

Kamatláb kockázatnak kitett pénzügyi instrumentumok bemutatása:  -.

A kamatláb kockázat érzékenység elemzése

- …

- … 2014.12.31. 2015.12.31.

Kamatláb változás (+/-1 százalékpont) 9 384 8 499

A Társaságnak sem tárgyév végén, sem bázis év végén nem volt nyitott kamat swap ügylete.

Konszolidált beszámoló mérlegén kívüli jelentős pénzügyi kötelezettségek nem merült fel

Létszám adatok

fő 2014.12.31. 2015.12.31.

fizikai létszám 13 13

nem fizikai létszám 12 10

Összes létszám 25 23

Átlag bérek

Ft / fő / hó 2014.12.31. 2015.12.31.

fizikai átlag bér 127 370 150 704

nem fizikai átlag bér 128 100 147 782

Összes átlag bér 127 720 149 433

Egyéb személyi jellegű kifizetések

E Ft / év 2014.12.31. 2015.12.31.

  - egyéb 20 550 21 323

Összes személyi jellegű 20 550 21 323

Társadalombiztosítási kiadások 11 856 12 150

Béradók:

 - szakképzési 159 491

Ügyvezetéssel összefüggő díjazások

E Ft / év 2014.12.31. 2015.12.31.

Igazgatósági díjak

Felügyelő Bizottsági díjak

Menedzsment díjak

Ügyvezetéssel összefüggő 1 440 1 440

Előlegek:   összesen

Kölcsönök: összesen

Kölcsön kamatok %

Kölcsön garanciális kötelezettségei

A részvény alapú kifizetések  értékelésének bemutatása (IFRS 2.44, 45):

- minden részvény alapú kifizetési megállapodás leírása: nem merült fel.

- minden részvény alapú kifizetés feltételeinek bemutatása: nem merült fel.

Részvény opciók súlyozott átlagos kötési árfolyama nem merült fel.

Időszak alatt elővételi joggal szerzett részvények bemutatása nem merült fel.

Kiegészítő adatok

Összesen

Piaci kockázat bemutatása, számszerűsítése, kezelése

Piaci kockázatok a piaci árak, árfolyamok (várható) mozgásai miatt a Társaság pénzügyi eszközeinek valós értékéban vagy jövőbeni cash flow-iban bekövetkező (lehetséges) változásokat jelentik.

A piaci kockázatok a Társaságnál az alábbi két fő tényezőből erednek:

- árfolyamkockázat,

- kamatláb kockázat.

Árfolyamkockázat

Árfolyamkockázatról akkor beszélünk, amikor egy pénzügyi eszköz valós értéke vagy jövőbeni cashflow-jának értéke a devizaátváltási árfolyamok változásának következtében ingadozik. 

Árfolyamkockázat olyan pénzügyi eszközökhöz kapcsolódik, amelyek nem a funkcionális pénznemben vannak nyilvántartva; a konszolidáció során végzett átváltásból eredő különbözeteket nem kell figyelembe venni.

Releváns kockázati tényezőt jelent általánosságban valamennyi nem funkcionális deviza árfolyama, ha a Társaság rendelkezik ezen devizában denominált pénzügyi instrumentumokkal.

- Egyéb tartozások

- Kapott hitelek, kölcsönök

Likviditási kockázat bemutatása, számszerűsítése, kezelése

Likviditási kockázat azt jelenti, hogy a Társaság nem tud határidőben eleget tenni fizetési kötelezettségeinek.

Likviditási kockázatok szöveges bemutatása, kockázatkezelési politikák

- Szállítók

Hatás pénzügyi eredményre

A Társaság sem tárgyévben, sem bázis évben nem rendelkezett releváns nagyságrendű, a funkcionális pénznemtől eltérő pénznemben denominált pénzügyi instrumentumokkal, ezért az árfolyamkockázatnak való kitettsége elhanyagolható, az érzékenységi

elemzés nem kerül bemutatásra.

Kamatláb kockázat

 / 

- Szállítók

- Egyéb tartozások

- Kapott hitelek, kölcsönök

Összesen

 / 
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Az opciók valós értékének mérésére alkalmazott módszer: nem merült fel.

A használt díjügyleti kötések árfolyammodellje: nem merült fel.

A teljesített tényleges kifizetések értéke ami a részvény alapú kifizetések tranzakciójából származik: nem merült fel.

A részvény alapú kifizetésekhez kapcsolódó kötelezettségek: nem merült fel.

A fontos menedzsment-kompenzációk a következő kategóriákban IAS 24.16: nem merült fel.

Magánszemélyek, mint kapcsolt felekre vonatkozó információk (IAS 24.17):

- személyes viszony tisztázása:

- információk a tranzakciókról:

- a kintlévőségek értéke: 

- feltételek, az ellenszolgáltatás természete lejáratkor:

- bármely adott vagy kapott garancia leírása:

- fedezet a kétséges tartozásokra:

- a kétes követelések miatt ráfordítások az időszak alatt:

- eszközök eladásának eredménye: 5 975 E Ft.

Korábbi vezető tisztségviselőkkel, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagokkal kapcsolatos nyugdíjfizetési kötelezettség nem merült fel

5 éven túli lejáratú jogok

E Ft / év 2014.12.31. 2015.12.31.

Goodwill leírása

Badwill leírása

Kötelezettségek elszámolása

  - hitel, kölcsön állomány 723 285 622 859

     ebből 5 éven túli rész 40 669 29 576

  - kamat kötelezettségek mértéke 28 854 7 606

     ebből 5 éven túli rész 971 370

Környezetvédelem nem merült fel

E Ft / év 2014.12.31. 2015.12.31.

Részvények jellemzése

2014.12.31. 2015.12.31.

részvényfajták törzsrészvény törzsrészvény

darabszám 1 750 000 1 750 000

névérték (Ft) 1 000 1 000

  - ebből tárgyévi kibocsátás (Ft)

kibocsátott átváltoztatható kötvény száma

kibocsátott átváltoztatható kötvény értéke (Ft)

Részvények éves átlagos száma (P/E mutatóhoz): 1 750 000 darab.

A tárgyévben kibocsátott értékpapírok adatai: nem merült fel.

A forgalomban lévő értékpapírokhoz kapcsolódó jogok évközi változásának bemutatása: nem merült fel.

Vezető állású személyek kibocsátó által kibocsátott értékpapír tulajdona nem merült fel.

PSZAF

Az értékpapírhoz fűződő jogok tervezett megváltoztatása, valamint azok végrehajtása: nem merült fel.

Értékpapír forgalomba hozatala: nem merült fel.

Az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése: nem merült fel.

A kamat, osztalék, egyéb jövedelem kifizetésének időpontja, módja, helye: nem merült fel.

Az értékpapírból származó kötelezettségek megszűnése, a kötelezettség teljesítésének módja: nem merült fel.

Bármely olyan a kibocsátó tulajdonosai között létrejött szerződés, mely a kibocsátóra vagy az értékpapír többi tulajdonosára kihatással van: nem merült fel.

Olyan igazgatósági döntés, mely a társaság működését, piaci helyzetét jelentősen befolyásolja: nem merült fel.

Jelentős szervezeti változásra vonatkozó döntés (szétválás, beolvadás, átalakulás): nem merült fel.

Tevékenységi kör módosulása (tevékenységek megindítása vagy megszűnése): nem merült fel.

A piaci irányultság megváltozása (új piacok megnyílása, nagy megrendelések bizonyos országokból vagy piacok bezáródása): nem merült fel.

A közgyűlési meghívó és a közgyűlés határozatai, azok lényeges tartalmának összefoglalásával, a szavazatszám, szavazati arány megjelölésével: jelen jelentés mellékleteklént csatolva.

PSZAF

A kibocsátó bankszámlájának zárolása: nem merült fel.

A csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás megindítása, az eljárás lezárása: nem merült fel.

Az alaptőke vagy a saját tőke legalább tíz százalékának elvesztése: nem merült fel.

Az alaptőke vagy a saját tőke huszonöt százalékát meghaladó hitelfelvétel: nem merült fel.

Olyan engedélyek megszerzése vagy megvonása, melyek a társaság gazdasági teljesítményét jelentősen befolyásolhatják: nem merült fel.

Peres eljárás megindítása és lezárása a kibocsátó által vagy a kibocsátó ellen: nem merült fel.

(ha az eljárás során meghozott érdemi határozatban kötelezettségként megállapított összeg az alaptőke tíz százalékát meghaladja)

Az adóhatóság által lefolytatott eljárás, hatóság által kiszabott pénzbírság összege: nem merült fel.

(ha az eljárás során meghozott érdemi határozatban kötelezettségként megállapított összeg az alaptőke tíz százalékát meghaladja)

Vezető állású személyekben bekövetkezett változás: nem merült fel.

Az újonnan megválasztott vezetőnek a kibocsátó bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége: nem merült fel.

A kibocsátó vezető állású személyének büntetőjogi felelősségét megállapító, a kibocsátó gazdálkodásával összefüggő jogerős bírósági határozat ténye: nem merült fel.

Vezető állású személyek értékpapír-tulajdonának változása a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból: nem merült fel.

A társaság új befektetései, illetve már meglevő befektetések növelése: nem merült fel.

(ha az a befektetés tárgyát képező társaság alaptőkéjének, törzstőkéjének tíz százalékát meghaladja)
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nem merült fel.

nem merült fel.

nem merült fel.

Dr. Scheuer Gyula többségi végső tulajdonos

nem merült fel.

nem merült fel.

nem merült fel.
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A társaság meglevő befektetéseinek részleges vagy teljes eladása: nem merült fel.

(ha az eladás nagyságrendje a befektetéssel érintett társaság alap- vagy törzstőkéjének tíz százalékát meghaladja)

A kibocsátónak saját kibocsátású értékpapírjaira vonatkozó vételi vagy eladási opciója, megbízása, valamint annak teljesülése: nem merült fel.

A kockázati tényezők jelentős megváltozása: nem merült fel.

A társaság terveinek, stratégiájának jelentős megváltozása: nem merült fel.

Kötvény esetén a visszafizetésről, törlesztésről és az utolsó kamatfizetésről beszámoló záróközlemény: nem merült fel.

Kötvény esetén a kibocsátási célként megjelölt projekt előrehaladása, főbb határpontjainak, fázisainak megvalósulása: nem merült fel.

A kibocsátó társaság székhelyének, elérhetőségének megváltozása: nem merült fel.

A kibocsátó társaság által elnyert nagy megrendelésre megkötött szerződés: nem merült fel.

A kibocsátó által a Felügyeletnek bejelentett, a 2001. évi CXX. törvény szerinti közzétételi kötelezettségek teljesítésére szolgáló hely, illetve annak változása:

Egyéb jelentős információ: nem merült fel.

-…

-…

-…

-…

-…

-…

-…
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9,. Felelősségvállaló nyilatkozat 
 

 

 

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. képviseletében kijelentjük, hogy a 2015. évi éves egyedi és 

konszolidált jelentés az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb tudásunk szerint 

elkészített. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Kibocsátó és a 

konszolidációba bevont vállalkozások eszközeiről, kötelezettségéről, pénzügyi helyzetéről 

valamint nyereségéről és veszteségéről továbbá az üzleti jelentés megbízható képet ad a 

Kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és 

teljesítményéről ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 

 

A társaságnak tudomása van azon körülményről, hogy a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás 

elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért felelősséggel tartozik.   

 

 

Budapest, 2016. április 29. 

 

 

 

 

            

                   Szlávik László 

                                                              vezérigazgató                  

                                               Pannon-Váltó Nyrt. 

  

 

 

 


