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Tájékoztatás

A Pannon-Váltó Nyrt. Igazgatősága az MNB 201'6. évi célvizsgáIatának megállapításait
elfogadva úgy döntött, hogy Kokron Kft-t és a Pannon Property Kft.-t is a tőkekonszolidáció
módszerével vonja be a 2016. évi beszámolójában. Az összehasonlíthatóság elve miatt ennek
az elvnek kell érvényesülnie a 2015. évi beszámolóban is ezért az Lgazgatőság az eredeti
20I5. évi konszolidált beszámolót visszavonta és önellenőrzéssel helyesbítette.

A könywizsgálő a korrigált konszolidált beszámolót hitelesítette.

Pannon-Váltó Nyrt.
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A Pannon Váltó NyÉ részvényeseinek / tulajdonosainak

A Pannon Váltó Nyrt. igazgatósága figyeiembe véve az MNB célvizsgálatát, úgy döntÖtt, hogy a KOKROI'i Kft-t es a Pannon Property KÍt-t is a

tókekonszolicáció módszerével vonja be a 2016os évben. Ez az elv érvényesÜl a 2015_ös évre is, az összehason|íthatóság elve miatl, ezért az

igazgatóság az eredeti 2015<s konszolidált beszámolót visszavonta és önellenórzéssel helyesbítette. Emiatl az eredeti 2015.évi könyvvizsgáloi

jelentést visszavonjuk, és az öne|lenórzéssel lélrejövő beszámolót hitelesitjtik.

Vélemény

Elvégeztük a Pannon Válto Nyí {"a Társaság') 2015. évi konszolidált pénzÜgyi kimutatásaink kÖnyvvizsgálatát, amely konszolidált pénzügyi

kimuiatások a 2015' december 31._i íordulÓnapra készitett konszclidáll pénzÜgyi helyzetre vonatkozÓ kimutatásból - melyben az eszközök és íorrások

egyezö végÓsszege 2 940 968 E Ft' a teljes átfogó eredmény 277 021 E Ft (nyereség) -' és az ugyanezen idiponttal vegzÖdő üzleti évre vonatkozó

konszolidáll eredmányre és egyéb átícgo jÖvedelemre yonatkozÓ kinrutatásból' , a konszolidált saját töke vá|tozásainak kimutatásábó|, a konszolidált

cash_ílowk kimutalásából' valamint a számviteli politika jelentös elemeinek összeíogla|ását is tartalmazó konszolidált megjegyzósekból állnak.

VéleményÜnk szerint a metlékelt konszoiidált pénzügyi kimulataások megbizható és valós képet adnak a Társaság 2015' december 31'-n íennálló

vagyoni és pénzügyi helyzetéról, valamint az ezen idöponttal végzödo Üzleti évre vonatkozÓ jövedelmi helyzetéról az Európai Unió által elíogadotl

Nemzetkózi Pénzügyi Beszámolási Slandardokban (lFRS) íoglaltakkal összhangban.

A vélemény alapia

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti KÖnywizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálalra vonalkozó _ Magyarországon hatályos -
törvények es egyéb jogszabályok alapján haj1ottuk végre.

Ezen standardok értelmében Íennálló ÍelelösségÜnk bóvebb leirását jelentésÜnk,A k(jnywizsgáló konszolidált pánzügyi kimutatások könywizsgálatáé11

va|ó felelóssége' s zakasza larilalmazz-a.

A konszolidált pénztigyi kimutalások áJtalunk végzett könywizsgálatára vonatkozó, l"'!agyarországon hatályos etikai kovetelményeknek megíelelve,

fÜggetlenek vagyunk a Társaságtól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettÜnk egyéb etikai íelelósségeinknek is'

MeggyózódésÜnk, hogy az á|talunk megszerzett kÓnyvvízsgálati bizonyÍték elegendo és megÍeleló alapot nyújt véleményünkhóz.

Flgyelemfelhivás

201S'évi önellenörzés tárgya a megváltozott konszolidációs bevonási módszer a KOKRON kÍt és a Pannon Property Kft esetében.

201S,évi saját töke szerkezetben kulön kerÜllek kimutatásra az ingatlan átértékelési hatások' ez az önellenőrzésben íelosztásra került a saját és a nem

konirolláló tulajdonosok között.

A KPMG által kószilett konszolidált médeg és eredménykimutatás szerkezete és tartalma részben eltér a kÓzzéadott beszárnolóétÓl. A változtatásokat

elíogadtuk, mivel a KPMG más elvet alkalmazott, melyet a Pannon Válló Nyrt vezetosége is elÍogadott.

Kulcsfontosságú könywizsgálati kérdések

Kulcsíonlosságú könywizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megitélésünk szerint a legjelentösebbek voltak a tárgyidoszaki pénzügyi

kimutatások általunk végzelt könywizsgálata során,

Ezekkel a kérdésekkel a pénzügyi kimutatások egészének általunk végzett kÖnyvvizsgálatával összefÜggésben és az arra vonatkozó vélemenyünk

kialakitása során foglalkoztunk; ezekre a kérdésekre vonatkozóan külön véleményt nem bocsátunk ki.

Egyéb inÍormációk: A konszolidált Üzleti jelentés

Az egyéb informáciÓk a Pannon Váltó Nyrl 2015' évi konszolidált Üzleti jelentéséböl állnak.

A vezetés fele]ös a konszolidált Üzleli jeleniésnek a számviteli törvény' illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előirásaival összhangban tÖrténó

elkeszitáséért.

A jelentésÜnk .Vé|emény" szakaszában a konszolidáit pónzÜ9yi kimutatásokra adott vóleményŰnk nem vonatkozik a konszolidált Úzleti jeleniésre.

A konszolidált penzÜgyi kimutatások általunk Végzett konyvvizsgálatával kapcsolatban a mi íelelösségÜnk a konszolidált üzleti jelentés átolvasása és
ennek során annak mérlegelése, hogy a konszolidáll Üzleti jelentés lényegesen el|entmond_e a konszolidált pénzilgyi kimutatásoknak vagy a

könywizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként ugy tÜnik_e' hogy az lényeges hibás állítást tarlalmaz.

A konszolidált Üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelósságÜnk lovábbá a konszolidált Üzleli jelentés átolvasása során

annak a megité|ése, hogy a konszolidált üzleti jelentés a számviteli torvény, ilíetve, ha van, egyéb más jogszabá1y vonatkozó elÓirásaivel összhangban

készült-e.

Véleményünk szerinl a Pannon Válto Nyt1 20'l5. évi konszolidált Üzleti jelentése összhangban van a Pannon Váltó Nyrt 20l5. évi konszo|idált pénzugyi

kimutatásaíval és az uzleti jelentés a számviteli tÓrvény elóirásaival ósszhangban készÜlt.

Mivel egyéb más .jogszabály a Társaság számára nem ir eltj a konszol]dált Üzleti jelentásre vonatkozo további követelményeket, ezért ezzeí

kapcsoíatban a konszolidált Úzleli jelentésre vonatkozó veleményünk nem tarta|maz a számvitelj Íörvény 156.$ (5) bekezdésének h) pontjában elöirt

véleményl.



A íentieken túl a Tánaságrói és annak kÓrnyezetóről megszerzglt ismereteink alapján jelentés| kell tenniink arrÓl' hogy a tudomásunkra juioti+ bármely

|ányegesnek tekinlhetó hibás közlés (lényeges hibás állitás) a konszol]dált Üzleli jelentésben, és ha igen, akkor a szóban íorgó hibás kozlés (híbás

állitás) milyen jellegLi.

Ebben a tekintetben nincs jeienteni valónk.

Á vezetés Íelelőssége a konszolidált pénzügyi kimutatásokért

A vezetés íelelós a konszolidált pénzÚgyi kimutatásoknak a számviteli törvénnyel összhangban történo és a valós bemulalás követelményének

megfelelő elkészitéséeí, va]amint az olyan belsó kontrollér1, amelyel a Vezetés szí]ksÖgesnek tart ahhoz, hogy lehetivé váljon az akár csalásból, akár
hibából eredó lényeges hibás állíiástól mentes konszo|idált pénzügyi jelentések elkészitése.

A konszolidált pénzÚgyi kimutatások elkészitése során a vezetés íelelös azérl, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás Íolytatására való képességét

és az adott helyzetnek megíelelöen közzétegye a vállalkozás íolylatásával kapcsolatos inÍormációkat' valamint a vezetés íelel a vállalkozás

íolytatásának elvén alapUló számvitel konszolidált pénzÜgyi kimutatásokban való alkalmazásáél', azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában

á|l megszÜntetni a Társaságot vagy beszÜntelni az uz|etszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kivÜl nem áll elótte más reális lehelöség.

A könywizsgáló konszolidált pénzügyi klmutatások könywizsgálatáért való felelóssége

A könywizsgálat soÍán cálunk kelló bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidáll pénzügyi kimutatások egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár

hibából eredö lényeges hibás állitást, Valamint az, hogy ennek a|apján a véleményünket tartalmaz_ó független könywizsgálÖi ielenlést bocsássunk ki.

A kellö bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia ana, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett

kónywizsgálat mindig Íeltárja az egyébként létezö lényeges hibás állitást.

A hibás állilások eredhetnek csalásból vagy hibából' és lényegesnek minósitlnek, ha ésszerú lehel az a várakozás' hogy ezek Önmagukban vagy

egyÜttesen beÍolyásolhatják a Íelhasználók adott konszolidált pénzügyi kimutatások alapján meghozott gazdasági dÓntéseit.

Egy, a lr-4agyar Nemzeti Konyvvizsgálali Standardokkal összhangban elvégzésre kerüló könyvvizsgálatnak a részekónt szakmai megitélést

alkalmazunk, és szakmai szkeptlcizmust tadunk Íenn a könywizsgálat egésze során'

Emellett:
_ Azonositjuk es felbecsÜljük a konszolidált pénzügyi kimutatások akár csalásból' akár hibából eredö lényeges hibás állitásainak kockázatait, az

ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakitunk ki és najtunk végre, Valam]nl véleményÚnk megalapozásához

elegendő és magfelelő kÓnyvvizsgálati bizonyitékot szenÜnk.

A csalásbóÍ erec'i lényeges hjbás álÍílás fel nem tárásának kockázala nagyobb, mint a hibából eredóé' mivel a csalás magában foglalhat

Összejátszást, hamisitást, szándékos kihagyásokat, téVes nyilalkozatokat, vagy a belsö kontroll felitlirását;
_ MegismerjÜk a konyvvizsgálat szempontjából releváns belsö kontÍo|ll annak érdekében, hogy olyan könywizsgálati eljárésokat tervezzÜnk meg'

ame|yek az ado{{ körÜlmények kozÓtt megíelelóak, de nem azéfi, hogy a Társaság belsö kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt
nyilvánitsunk.

_ Értel<etjijtr a vezetés által aíkalmazott számviteli politika megíeleloségét és a vezetés által készitett számviteli becslések és kapcsolódó
közzétételek ésszerÜségét.

- KÖvetkeztetést Vonunk le arrÓl, hogy helyénvalóc a vezetés részérÓl a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvítel alkalmazása, valamint a

megszeÍzett könywizsgálati bizonyiták alapján anól, hogy íennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy Íeltátelekkel

kapcsolatban, amelyek jelenlős kólséget vethetnek Íel a Társaság vállalkozás íolylatására valÓ képességét illetien.

Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság ált fenn, íÜggetlen könywizsgálói .ielentésÚnkben fel kel{ hívnunk a
íigyeImel a konszolidált pénzÚgyi kimutatásokban lévó kapcsolódó kozzétételekre, vagy ha a kilzzétételek e tekinletben nem megfelelőek,

minösitenÜnk kell véleményÜnket,

Kóvetkeztetéseink a íÚggetlen konywizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzelt könyvvizsgá|ati bizonyitékon alapulnak.

Jövőbeli események vagy íeltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vá|lalkozást íolytatni,

- Értetetjtil a konszolidált pénzÜgyi khnutatások átÍogó prezentálását, íelépitését és tarla|mát, beleér1ve a kiegész1tö mellékletben (ett

kozzetételeket, valamint értékeljÜk azt is, hogy a konszolidált pónzÜgyi kimutatásckban teljesÜl_e az alapul szolgálo Ügyletek és esemónyek valós

Kommunikáljuk az irányitással megbízott szeméIyek íelé _ egyéb kérdések mellett _ a konyvvizsgálat tervezett hatókörét és ijtemezését, a
könyvvizsgálal jelentös megállapÍtásajl, beleértve a Társaság által alkalmazott belsö kontrollnak a kÓnyvvizsgálatunk során általunk azonosilotÍ jelenlös

hiányosságait is.

Dr" 5erényi lvár.l
kantatai tag kdnywizsgáll.
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Audit Seryice Kft.
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Dr'Serényi lván
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Ez a jelentés a íenl nevezett ceg tárgyévi konszolidált pénzÚgyi kimutalásainak elválaszthatatIan része'

A Konyvvizsgálii Vélemény bármely manipu|ációja' vagy valótlan adatokkal egyÜtt tÖnénÓ íelhasználása a véleményt érvén1,telenitl és tÓrvényességi

fe|ügyeleti eljárásl vonhat maga után!


