
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 

2016. I.-III. havi időközi vezetőségi beszámolója 
 

 



 

A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok 

kerültek bevonásra: 

 

Pannon Consulting Kft.  

A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése 314.700 E. Ft, ami 99,9%-os tulajdoni és 49,0 %-os szavazati 

aránynak felel meg. A társaság társasági szerződése szerint saját tulajdonú ingatlanok 

adásvételével és bérbeadásával foglalkozik. Jelenleg egy ingatlannal rendelkezik. 

Pannon Consultline Kft.  

A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése 734.760 E. Ft, ami 94,20 %-os tulajdoni aránynak felel meg. A 

Pannon-Váltó Nyrt. szavazati aránya 20,00 %-os. A társaság elsősorban saját tulajdonú 

ingatlanok adásvételével és bérbeadásával foglalkozik. 

Pannon Alfa Kft.  

 

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

szavazati aránynak felel meg. Közvetett tulajdoni és szavazati arány 23,07 %. A társaság 

főtevékenysége saját tulajdonú ingatlanok adásvétele illetőleg épületépítési projekt szervezése.  

 

Pannon Dunapart Kft.  

 

A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése közvetlenül 7.500 E. Ft., ugyanakkor a Pannon Consulting Kft.-

n illetőleg a Pannon Consultline Kft.-n keresztül közvetlenül és közvetetten 99,85 %-os tulajdoni 

és szavazati aránnyal rendelkezik a társaságban. A társaság elsősorban saját tulajdonú 

ingatlanok adásvételével és bérbeadásával foglalkozik.  

 

 

Kokron Kft. 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése 19.500 E. Ft, ami 46,99 %-os tulajdoni aránynak felel meg. A 

Pannon-Váltó Nyrt. szavazati aránya 46,99 %-os. A társaság elsősorban saját tulajdonban lévő 

ingatlan bérbeadásával foglalkozik. 

Pannon Property Kft. 

 

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

A társaság a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában lévő Alfa Art Hotel üzemeltetését végzi. 

 

 

A 2015. I. negyedévi konszolidált adatokban a Kokron Kft. és a Pannon Property Kft. adatai nem 

szerepeltek, míg a 2015. év végi konszolidált adatokban már igen. Az összehasonlíthatóság biztosítása 

érdekében – ez az eredmény-kimutatást érinti – a 2015. I. negyedévi adatokat a Kokron Kft. és a 

Pannon Property Kft. bevonásával ismételten el kellett készíteni. Ez megtörtént így jelen 

beszámolóban már ezek a Kokron Kft.-t és a Pannon Property Kft-t számait is tartalmazó adatok 

szerepelnek.  

 

A Pannon-Váltó Nyrt. ezúton jelzi, hogy a csoport 2016. I-III. havi beszámolóját független 

könyvvizsgáló nem vizsgálta. 

 



 

Összefoglaló 2016. I. negyedévi eseményekről 

Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatainak (továbbiakban Csoport) életében a 2016. első három 

hónapjában jelentősebb esemény nem történt. 

Az anyavállalat valamint a leányvállalatok az elmúlt negyedévben is jelentős energiát fektettek a 

tulajdonukban lévő ingatlanok értékesítésébe. Ennek eredményeképpen a Csoport tagjai több ingatlan 

adásvételéről is folytatnak tárgyalásokat, de konkrét adásvételi szerződés aláírására az év elejétől 

jelen beszámoló aláírásáig nem került sor. A társaságok újabb ingatlant nem vásároltak. Erre - 

szabad pénzeszközök híján - nem is állt  rendelkezésre forrás.  

A társaságok újabb ingatlant bérbe adni sem tudtak az év első negyedében.  

 

 

1., A vállalat csoport ingatlan portfoliójának főbb elemei. 

 

Pannon-Váltó Nyrt. 

A társaság legnagyobb értékű ingatlana Budapesten, a III. kerületben található Alfa Art Hotel. A hotel 

üzemeltetését továbbra is a társaság 49 %-os tulajdonában lévő Pannon Property Kft. végzi. A 

háromcsillagos hotel 42 szobával, 89 ággyal és több, kifejezetten oktatási célra kialakított helységgel 

rendelkezik, így foglaltságának jelentős részét teszik ki azok a tréningek, amelyeket döntően a 

pénzügyi tevékenységet folytató társaságok visznek a hotelbe. Emellett az üzemeltető társaság 

jelentősebb bevételeket realizál az esküvői piacról is.  

A társaság az Alfa Art Hotel mellett rendelkezik még két önálló helyrajzi számon egy közel egy 

hektáros területtel, amelyet részben vagy teljes egészében értékesíteni kíván. Kedvező ajánlat esetén 

szóba kerülhet a teljes terület értékesítése, de egyelőre a tárgyalások a kisebbik 4.300 nm-es telek 

értékesítéséről folynak.   

A fentieken túl a társaság befektetési céllal bír egy budakalászi – a Pannon Alfa Kft. tulajdonában 

lévő területekkel határos – fél hektáros területtel. Ez utóbbi terület eladásra meghirdetésre került, de 

konkrét érdeklődés még nem volt a területre. 

 

Pannon Consulting Kft. 

A társaság jelenleg az értékesítendő makói ingatlan tulajdonosa. Az ingatlant a társaság el kívánja 

adni. 

  

Pannon Dunapart Kft. 

A társaság legnagyobb értékű ingatlana, egy Római parton fekvő üres telek, amelyre 2015.  

szeptemberében a társaság adásvételi szerződést írt alá egy fejlesztő társasággal. A vételár az elmúlt 

napokban megfizetésre került, így elmondható, hogy a társaság az ingatlant véglegesen eladta.  



 Pannon Alfa Kft. 

A társaság a csoport Budakalászon megvásárolt ingatlanjainak többségét tulajdonolja. Ezen 

ingatlanok együttesen közel 13 ha-t tesznek ki. A társaság reményei szerint ezek a területek – a Duna, 

a Lupai tó és az M0-ás autópálya közelében - a közeljövőben felértékelődő területek lesznek. Az 

ingatlanok közül az egyik nagyobb ingatlan 2014-ben megosztásra került, amelyből az egy 13.900 nm-

es ingatlan iránt – amely egy egészségügyi intézmény részére korábban bérbeadásra került - komoly 

vevői érdeklődés mutatkozik. Az adásvételi szerződés hamarosan aláírásra kerülhet, amely a bérleti 

szerződés megszűnését illetőleg a társaság banki hiteleinek visszafizetését fogja eredményezni.  

Kokron Kft. 

A társaság egyetlen ingatlana a hódmezővásárhelyi volt Hódiköt belvárosi ipari létesítménye. Az 

ingatlan iránt egyelőre nincs értékelhető vevői érdeklődés ezért addig amíg az eladására nem kerül 

sor az ingatlan bérbeadás formájában kerül hasznosításra.  

 

PannonProperty Kft. 

A társaság a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában lévő Alfa Art Hotel üzemeltetője. Tevékenységének az 

eredménye az év elején a megszokott volt azaz a januári és februári alacsony kihasználtság miatt a 

társaság veszteségesen működött az év eltelt hónapjaiban.  

 

     

2,. Az értékesítésre meghirdetett, nagyobb értéket képviselő területek. 

 

1,. Budakalászi terület 

A tulajdonos Pannon Alfa Kft – illetőleg egy telek esetében a Pannon-Váltó Nyrt. - ingatlan 

forgalmazókon keresztül értékesítésre meghirdette a majd 130.000 nm-es területet. A korábban 

említettek szerint a terület egy kisebb része iránt jelenleg vételi érdeklődés mutatkozik, ugyanakkor a 

többi területre egyelőre ilyet nem tapasztalunk. Az egyik legkedvezőbb adottságú részen egy nagyobb 

telek megosztása jelenleg folyamatban van. A kialakításra kerülő kilenc darab 3.000 nm-t valamelyest 

meghaladó területek iránt reményeink szerint nagyobb érdeklődés mutatkozhat majd. 

2,. Hódmezővásárhely, volt Hódiköt üzem 

Az ingatlan a Pannon-Váltó Nyrt. kisebbségi tulajdonában lévő Kokron Kft. tulajdonában áll. Az 

ingatlan ingatlanforgalmazókon keresztül már korábban meghirdetésre került. A teljes ingatlan iránt 

egyelőre komolyabb érdeklődés nincs.  

3,. Makói ingatlan 

A korábban jelzett bérlői érdeklődés egyelőre nem eredményezte az ingatlan értékesítését, ugyanakkor 

az ingatlan eladása továbbra is célja a társaságnak.  

 



A Társaság és leányvállalatai – miután portfóliójuk döntő hányada jelenleg ingatlanban testesül 

meg – a jelenlegi körülmények között a tulajdonukban lévő ingatlanok értékesítésével foglalkoznak. 

Ezek közül rövidebb távon reális lehetőségnek látják egy Római-parti 4.300 nm-es telek valamint 

egy 13.900 nm-es felépítménnyel bíró budakalászi telek eladását. Ez utóbbi eladásából befolyó 

összeg egy részét a Pannon Alfa Kft. hiteleinek visszafizetésére fogja felhasználni.  

Az ingatlanok értékesítésén és a bérbe adható ingatlanok bérbe adásán túl a Pannon-Váltó Nyrt. és 

leányvállalatai más tevékenységet jelenleg nem folytatnak. A korábbi években végzett – elsősorban a 

Pannon-Váltó Nyrt-re jellemző - értékpapír és árutőzsdei ügyleteket a Csoport nem kötött az I.-III. 

hónapban. Az éves beszámolóban is jelzettek szerint ennek oka a likvid eszközök hiánya. 

A Pannon-Váltó Nyrt. ez évben nem vásárolt saját részvényt sem a tőzsdén sem azon kívül. Ennek 

eredményeképpen jelen jelentés időpontjában az anyavállalat Pannon-Váltó Nyrt. ugyanúgy 129.385 

darab saját részvénnyel rendelkezik, mint a tavalyi év végén.  

 

 

3,. A vállalat csoport értékpapír portfoliója 

A Csoporton belül pénz- és tőkepiaci ügyleteket az elmúlt időszakban az említettek szerint egyetlen 

társaság sem kötött. Az értékpapír portfolió legnagyobb részét a saját részvények állománya jelenti.  

 

4,.  A Társaság jövőre vonatkozó elképzelései 

A 2016. évi illetőleg az azt követő néhány év eredményét alapvetően az fogja meghatározni, hogy a 

kedvező ingatlanpiaci folyamatok fennmaradnak-e és ha igen, akkor azok milyen területeken és 

mekkora nagyságú áremelkedést hoznak a jövőben. Ez alapján a Csoport 2016. évi eredményét 

alapvetően a következő tényezők fogják befolyásolni.  

 

 

Ingatlanpiaci helyzet alakulása 

 

  

A Csoport abban bízik, hogy a számára kedvező folyamatok 2016-ban is fennmaradnak bár az árak 

emelkedése véleményünk szerint már nem lesz olyan gyors és jelentős, mint volt 2015-ben. A kereslet 

véleményünk szerint továbbra is meglesz ingatlanaink iránt és ez alapján azt reméljük, hogy több 

ingatlanunkat is értékesíteni tudjuk 2016-ban.  

Kevésbé vagyunk ugyanakkor optimisták a leányvállalatok tulajdonában lévő ipari ingatlanokkal 

kapcsolatosan bár elképzelhetőnek tartjuk, hogy ezekből is sikerül majd 2016-ban értékesíteni.  

 

 

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.  

Várakozásaink szerint 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. Várható azonban, hogy sikeres 



ingatlan értékesítések mellett a Csoport által felvett hitelek is visszafizetésre kerülnek azaz a kamat 

költségek már nem lesznek 2016-ban és az azt követő években jelentősek 

 

 

 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. 

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 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 egészében. Ezen a budakalászi területen a Pannon Alfa Kft. 

több mint 130.000 nm. fejlesztési 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. 

 

 



5,. A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérleg és eredmény kimutatásának 

bemutatása 

 
 

 

Mérleg  

Eszközök 

A Mérleg sorait vizsgálva, a Forgóeszközök értéke 2015. év végéhez képest közel 2/3-ra csökkent. Ez 

egyértelműen a pénzeszközök csökkenésére vezethető vissza. A 21 M. Ft-os csökkenés kisebbik részét a 

banki hitelek visszafizetése és a banki kamatfizetés, míg nagyobbik részét a működési költségek 

magyarázzák.  

A Hosszú távú befektetések értéke 2015. hasonló időszakához képest nem változott miután ingatlan 

sem eladásra sem megvásárlásra nem került, míg az Ingatlanok, Ingók a termelésben sor értéke az 

amortizációnak illetve egy korábbi beruházás aktiválásának „köszönhetően” csökkent jelentősebben. 

Az Immateriális javak értéke elhanyagolható nagyságú így változása sem kiemelt fontosságú.  

 

Összességében a fenti változások eredményeképpen az Eszközök értéke alig 1 %-os változást mutat. 

 

  

Források 

 

A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a Rövid lejáratú kötelezettségek összege az adófizetési 

kötelezettséget nem keletkeztető, de számított halasztott adófizetési kötelezettség miatt növekedett. 

Ettől eltekintve a Rövid lejáratú hitelek összege a hitelek átlagos lejáratának csökkenése miatt 

növekedett, míg a Hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek összege ugyanezen okokra 

visszavezethetően csökkent. A Pannon-Váltó csoport Saját tőkéje csökkent.. 

 

  

Eredmény kimutatás 
 

Az Eredmény-kimutatás sorait vizsgálva megállapítható, hogy tárgyidőszakban a bázisadatot jelentő 

2015. évi adatokhoz képest az Értékesítés nettó árbevétele a Pannon Property Kft. magasabb bevételei 

miatt jelentősen növekedtek. A magasabb árbevétel ugyanakkor a költségek növekedésével is járt.  

 

Ennek eredményeként az Üzleti tevékenység eredménye alig változott a 2015. évi eredményhez képest, 

így 2016. I. negyedévében 5,5 M. Ft-os veszteséget mutat. Nem változott jelentősen a bankok felé 

fizetendő kamatok összege sem és a különféle – elsősorban az ingatlanokkal kapcsolatos – adók 

nagysága sem. Ennek révén a Pannon Csoport Szokásos vállalkozási eredménye jelentősen nem 

haladta meg a 2015. I. negyedévit és 22 M. Ft-os veszteséget mutat.  .     

 

 

6,. Forduló napi események 
 

A korábban említettek szerint a fordulónapot követően a Pannon Dunapart Kft. által értékesített 

Római-parti telek eladása lezárult és az ingatlan teljes vételára befolyt a társaság számlájára..  

 

 

 

7,. Egyéb adatok 
 

A Pannon-Váltó Nyrt mint anyavállalat átlagos alkalmazotti létszáma jelen beszámoló közzétételének 

időpontjában 2 fő volt, a leányvállalatokéval együtt 3 fő.  

 

A Társaság ismeretei szerint a közvetlen tulajdonosi struktúra 2016. április 30-án az alábbi: 



 

Pannon Investor Zrt.  49,97 % 

Pannon Consulting Kft. 24,99 % 

Pannon Consultline Kft. 12,40 % 

Saját részvények   7,39 % 

Egyéb hazai befektetők   5,24 % 

 

 

 



 

A Társaság által közzétett rendkívüli és rendszeres tájékoztatások a Pannon-Váltó Nyrt. 

honlapján 2016. évben 
 

 

2016. évi közzétételek:    Megjelenés időpontja: 

 

1. Tulajdonosi struktúra     2016. január 05. 

2. Közgyűlési határozatok    2016. január 08. 

3. Tulajdonosi struktúra     2016. február 05. 

4. Alapszabály módosítás bejegyzése   2016. február 17. 

5. Tulajdonosi struktúra     2016.február 29. 

6. Közgyűlési meghívó     2016. március 29. 

7. Tulajdonosi struktúra     2016. március 31. 

8. Javadalmazási nyilatkozat    2016. április 04. 

9. Közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítése  2016. április 07. 

10. Közgyűlési előterjesztések      2016.április 07. 

11. FT Jelentés      2016. május 02. 

12. Közgyűlési határozatok    2016. május 02. 

13. Éves jelentés      2016. május 02. 

14. Éves Jelentés      2016. május 02. 

15. Tulajdonosi struktúra     2016. május 02. 

16. Tájékoztatás ingatlan eladásáról   2016. május 11. 

17. Rendkívüli tájékoztatás hitel előtörlesztéséről  2016. május 17.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Az adatlapok fejléce (általános) 

Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ 

Nyrt. 

 Telefon 439-05-63 

Társaság címe: 1039 Budapest, 

Kossuth üdülőpart 102. 

 Telefax 439-05-63 

Ágazati 

besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 

időszak 

 

2016.  I-III. hó 

 Befektetői 

kapcsolattartó 

 

Szlávik László 
 

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 

 

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan 

 

 Igen  Nem 

    Auditált -  Nem 

    Konszolidált Igen  - 

 

Számviteli elvek  Magyar - IFRS x Egyéb - 

Egyéb: ………………….. 

 

PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok 

Név Törzs/Alaptőke 

M. Ft. 

Tulajdoni hányad (%) Szavazati 

arány (%) 

Besoro

lás 1 

Pannon Consulting Kft. 315 99,90 49,01 L 

Pannon Alfa Kft. 765 41,02 

(közvetlenül) 

64,09 (együtt) 

41,02 

 

64,09 

L 

Pannon Dunapart  Kft.  340 2,21 (közvetlenül) 

99,85(együtt) 

2,21 

99,85 

L 

Pannon Consultline 

Kft. 

780,0 94,20 20,0 L 

Pannon Property 

Kft.  

3,0 38,33 48,33 L 

Kokron Kft. 41,5 46,99 46,99 L 
1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 

(Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás 

akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) 

 

PK3. Mérleg 
(Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelő mérlegsémát jelenti. A mérlegkimutatásban 

szerepeltetni kell a tárgyidőszak és bázis időszak adatai mellett, a két időszak relatív változását is, 

százalékos formában megadva)  

A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak és a bázis időszak dátumát is. 

 

Pénznem* HUF  EUR  

Egység* 1 000  X 1 000 000  
*Jelölje X-szel. 



 

 Bázisév Tárgyév  

Forgóeszközök 133 115 112 027 

Hosszútávú befektetések 2 874 665 2 874 665 

Ingatlanok, ingók a 

termelésben 

77 343 65 097 

Immateriális javak 449 417 

Eszközök összesen 3 085 572 3 052 206 

Rövid lejáratú kötelezettségek 679 525 772 053 

Hosszú lejáratú és hátrasorolt 

kötelezettségek 

169 630 152 977 

Saját tőke 2 236 417 2 127 176 

Források összesen 3 085 572 3 052 206 

 

 

 

PK4. Eredmény kimutatás 
(Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelő eredmény-kimutatás sémát jelenti. Az 

eredmény-kimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidőszak és bázis időszak adatai mellett, a két időszak 

relatív változását is, százalékos formában megadva) 

A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak és a bázis időszak dátumát is. 

 

Pénznem* HUF  EUR  

Egység* 1 000  X 1 000 000  
*Jelölje X-szel. 

 

 Bázisév   Tárgynegyedév  

Értékesítés nettó árbevétele 32 297 37 861 

Üzleti eredmény (EBIT) -5 972 -5 568 

Adózás előtti eredmény -21 311 -22 385 

Adózott eredmény -14 517 -11 868 

 

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 

Megnevezés Érték (Ft) 

A Pannon-Váltó Nyrt. kezesség 

vállalása a Pannon Alfa Kft. hiteleire 

Hitelkeret aktuális állapota szerint (jelenleg 

80 M. Ft.) 
1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából 

jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, 

garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)



 

Az adatlapok fejléce (általános) 

Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ 

Nyrt. 

 Telefon 439-05-63 

Társaság címe: 1039 Budapest, 

Kossuth üdülőpart 102. 

 Telefax 439-05-63 

Ágazati 

besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 

időszak: 

 

2016.  I-III. hó  

 Befektetői 

kapcsolattartó 

 

Szlávik László 

 

 

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 

 

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke 

 

Tulajdonosi kör 

megnevezése 

Teljes alaptőke 

 Tárgyév elején 

(január 01-jén) 

Időszak végén 

 %2 %3 Db %2 %3 Db 

Belföldi 

intézményi/társaság 

87,37 

 

94,31 1.528.825 87,37 94,31 1.528.825 

Külföldi 

intézményi/társaság 

0 0 0 0 0 0 

Belföldi magánszemély 5,24 5,68 91.645 5,24 5,68 91.645 

Külföldi magánszemély 0 0 0 0 0 0 

Munkavállalók, vezető 

tisztségviselők 

0 0 0 0 0 0 

Saját tulajdon 7,39 0 129.385 7,39 0 129.385 

Államháztartás részét 

képező Tulajdonos 4 

0 0 0 0 0 0 

Nemzetközi Fejlesztési 

Intézmények 5 

0 0 0 0 0 0 

Egyéb 0 0 0 0 0 0 

Ö S S Z E S E N 100 100 1.750.000 100 100 1.750 000 

 
1Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett 

nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden 

sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 
2 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 
3 Pl.: EBRD, EIB, stb. 

 

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

 Június 30. Szeptember 

30. 

December 

31. 

Március 31. 

Társasági szinten 129 385 129.385 129.385 129.385 

Leányvállalatok1 654.338 654.338 654.338 654.338 

Mindösszesen 783.723 783.723 783.723 783.723 
1 A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont 

társaságok. 

 
 

 



 

 

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) 

Név Nemze-

tiség 1 

Tevéken

ység 2 

Mennyiség 

(db) 

Részesedés 

(%) 3 

Szavazati jog 

(%) 3,4 

Megjegyzés 5 

Pannon Investor 

Rt. 

B I 874.487 49,97 53,94 T 

Pannon 

Consulting Kft. 

B I 437.412 24,99 26,98 T 

Pannon 

Consultline Kft. 

B I 216.926 12,39 13,38 T 

Pannon-Váltó 

Nyrt. 

B I 129 385 7,39 0 T 

 
 
4 Belföldi (B), Külföldi (K) 
5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T)  Magán (M), Munkavállaló, 

vezető  tisztségviselő (D) 
6 Két tizedes jegyre kerekítve kérjük megadni 

7 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
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Az adatlapok fejléce (általános) 

Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ 

Nyrt. 

 Telefon 439-05-63 

Társaság címe: 1039 Budapest, 

Kossuth üdülőpart 102. 

 Telefax 439-05-63 

Ágazati 

besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 

időszak: 

 

2016. I.-III. hó 

 Befektetői 

kapcsolattartó 

 

Szlávik László 

 

A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok 

 

TSZ1. Általános cégadatok 

 

A hatályos alapszabály kelte 2016. január 07. 

Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest 

Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2016. február 12. 

A Társaság alaptőkéje a tárgyév zárásakor 1.750.000.000 HUF 

A Társaság működésének időtartama1 határozatlan  

A Társaság üzleti éve 2016. jan. 1.-dec. 31. 

A Társaság auditorának neve Audit Service Kft   

A Társaság auditorának címe 1022. Budapest, Bimbó 

u. 3. 

A Társaság közleményeinek közzétételi helye Társaság honlapja 

A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) 2 68 10 08” Saját 

tulajdonú ingatlanok 

adásvétele 

 
1 Megfelelő aláhúzandó 
2 Kérjük a társaság tevékenységére legjellemzőbb tevékenységet szerepeltessék az 

első helyen. 

A tulajdonosi kör bemutatásához kérjük, a RS1, RS3, míg a saját részvények 

mennyiségének alakulásához a RS2 adatlapot szíveskedjenek használni. 

 

TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 

 

 Pannon-Váltó Nyrt. 

Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 

3 2 2 

Csoport szinten 

Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 

23 24 24 

 

TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak 
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Jelleg 
1 

Név Beosztás Megbízás 

kezdete 

Megbízás 

vége/megszűnés

e 

Saját 

részvény 

tulajdon 

(db) 

IT Dr. Scheuer Gyula Elnök 2016.05.01. 2019.04.30. - 

IT Dr. Hardy Ilona  Tag 2016.05.01. 2019.04.30. - 

IT,  Szlávik László Tag 2016.05.01. 2019.04.30.  

IT Jakab Gábor Tag 2016.05.01. 2019.04.30. - 

FB Pap Géza Elnök 2016 05.01. 2019.04.30. - 

FB Dr. Várgedő Lajos Tag 2016.05.01. 2019.04.30. - 

FB Csorba Zsuzsa Tag 2016.05.01. 2019.04.30. - 

 
 
1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 

 

 

 

 

 

 

Pannon-Váltó Nyrt. 
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Felelősségvállaló nyilatkozat 

 

 

 

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. képviseletében kijelentjük, hogy a 2016. I-III. havi 

időközi vezetőségi beszámoló az alkalmazható számviteli előírások alapján a 

legjobb tudásunk szerint elkészített. A pénzügyi kimutatások valós és 

megbízható képet adnak a Pannon-Váltó Nyrt. konszolidációs körbe bevont 

társaságainak eszközeiről, kötelezettségéről, pénzügyi helyzetéről valamint 

nyereségéről és veszteségéről továbbá a vezetőségi jelentés megbízható képet 

ad a Társaság 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. május 17.  

 

 

 

 

 

             

         

  

                        
 

 

 

 

 



 

PANNON-VÁLTÓ RT. HUNGARY – 1039 BUDAPEST, KOSSUTH ÜDÜLŐPART 102 . TEL: (36-1) 439-0563, 439-0564, FAX: (36-1) 

453-0063  
 E – MAIL: INFO@ PANNONV.HU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. 2016. I-III. havi  

konszolidált mérlege 
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