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2. ÖSSZEFOGLALÓ A TÁRSASÁGRÓL 

 

 

 
2.1. Cégadatok 

 

 
A Társaság megalakulása : A Társaság 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a 

Váltó Kft. jogutódjaként. (a Társaság határozatlan                

időtartamra jött létre.)  

 

Érvényes alapszabály kelte       : 2016. április 29. 

 

Aktuális jegyzett tőke : 1.750.000.000 Ft  

 

Üzleti év       : 2016 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 
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A Pannon-Váltó Nyrt. (továbbiakban Társaság) tevékenységi köre az elmúlt években nem változott, 

főtevékenységként továbbra is a saját tulajdonban lévő ingatlanok adásvételével foglalkozik. A 

továbbértékesítési céllal megvásárolt ingatlanok közül azokat, amelyek esetében arra lehetőség van a 

Társaság megkísérel bérbe adni azaz mindaddig hasznosítani az adott ingatlant, amíg annak 

továbbértékesítése meg nem történik. Más ingatlanokat - amelyek nem alkalmasak a bérbeadásra - a 

Társaság saját maga használ mindaddig, amíg az értékesítésre sor nem kerül.   

A Társaság által megvásárolni tervezett ingatlanokat nem minden esetben maga a Társaság vásárolja meg. 

A Társaságnak több leányvállalata is van, amelyek többsége az anyavállalatéval megegyező tevékenységet 

folytat így sok esetben – a lehetőségek keretei között – a leányvállalatok lépnek fel – a Társaság döntésének 

függvényében - egy-egy ingatlan megvásárlása majd eladása során. Emiatt a Társaság tevékenységének 

megítélése a leányvállatok tevékenységének ismerete nélkül nem lehet teljes.      

 

 

 
2.2.  Vállalatvezetés, tisztségviselők 

 
Az üzleti év során a Társaság közvetlen irányításában változás nem következett be. A vezérigazgatói 

tisztséget immáron 15 éve Szlávik László tölti be. Az üzleti év során a Társaság Igazgatóságának illetőleg 

Felügyelő Bizottságának tagjaiban változás nem volt.  

 

 

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 Társaság Igazgatósága illetőleg Felügyelő Bizottsága az év során több alkalommal is ülésezett. 

  

A Társaság alkalmazotti létszáma az év végén kettő fő volt, amely a Társaság vezérigazgatóján kívül egy 

adminisztrátori feladatokat ellátó személyből állt. A Társaság körüli feladatok egy részét – könyvelés, jogi 

képviselet – költségtakarékossági okokból megbízás keretében, külső személyen keresztül látja el a 

Társaság. Ez magyarázata annak, hogy a Társaság bérköltsége miért ilyen alacsony évek óta. A 

tárgyidőszaki, 2016. évi bérköltség is mindössze 3 M. Ft volt a Pannon-Váltó Nyrt. esetében.  

 

A Társaság vezetőállású tisztségviselői, ill. vezetőállású munkavállalói nem rendelkeznek Pannon-Váltó 

részvényekkel. 
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2.3. A Társaság jelenlegi tulajdonosi struktúrájának bemutatása 

 
A Társaság részvényei 1995-ben bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére. A részvények forgalma a 

korábbi évekhez hasonlóan 2016. évben is minimális volt, így a részvényesek személyében jelentős 

változások nem történtek 2016-ban sem. A Társaság meghatározó részvényese 49 %-ot meghaladó 

részesedéssel továbbra is a Pannon Investor Zrt. illetőleg tulajdonos még a Társaság két leányvállalata is 

továbbá korábbi vásárlásainak “köszönhetően “ kisebb részben a Pannon-Váltó Nyrt. is rendelkezik saját 

részvényekkel. A Pannon-Váltó Nyrt. kizárólag azonos jogokat biztosító törzsrészvényekkel rendelkezik, 

amelyek kereskedését semmilyen, a Társaság által hozott korlátozás nem akadályozza. 

 

 

A 2016. üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjában ismert tulajdonosi struktúra: 

 

  

 Pannon Investor Zrt.     49,97 %  

 Pannon Consulting Kft.    24,99 % 

 Pannon Consultline Kft    12,40 % 

 Saját részvények         7,39 % 

Egyéb befektetők         5,25 % 

  

 

A Pannon Investor Zrt. közvetetten magyar magántulajdonosok tulajdonában álló társaság, míg a további 

jelentős részesedéssel rendelkező Pannon Consulting Kft. és a Pannon Consultline Kft. a Pannon-Váltó 

Nyrt. leányvállalatai. 
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3. A TÁRSASÁG 2016. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 

 

 

 
3.1. Rövid általános áttekintés a 2016. évről 

 

 
A Társaság a 2016. évet – figyelemmel leányvállalatainak eredményére is - sikeres évnek ítéli meg. Ennek 

magyarázata a következő: 

 

 

- a Társaság egy jelentősebb értékű ingatlant sikeresen értékesített az év második felében, 

 

- a Társaság kötelezettségei ugyan növekedtek ugyanakkor ezek a kötelezettségek ma már nagyrészt a 

leányvállalatokkal szemben állnak fent, azaz ezek döntően csoporton belüli - azaz a Pannon-Váltó Nyrt. 

tulajdonában lévő társaságokkal szemben fennálló - kötelezettségek így visszafizetésük többféleképpen is 

biztosítható,  

 

- a Társaság a korábbi banki hiteleit az év közepén teljes összegében visszafizette és bár azt követően 

tulajdonának a Pannon Alfa Kft-ben történő növelése céljából ismételten banki hitelt vett fel, de ennek 

nagysága a korábbi banki hitelállományhoz képest jóval kisebb, mindössze 250 M. Ft-os volt, 

 

- a Társaság az ingatlan értékesítés eredményeképpen a korábbi időszakkal ellentétben már 

pénzeszközökkel is rendelkezik, amely a korábbinál nagyobb szabadságot biztosít számára,  

 

- az ingatlanpiaci élénkülésnek „köszönhetően” a Társaság tulajdonában lévő ingatlanok iránt továbbra is 

mutatkozik érdeklődés, 

 

- a Társaság ugyan 2016-ban is veszteséges volt ugyanakkor vesztesége jelentősen alacsonyabb lett, mint a 

2015. évi veszteség volt. 

 

Rendkívül fontos tartjuk kiemelni, hogy a Társaság 2016. évi tevékenysége eredményének 

megértéséhez mindenképpen szükséges a Társaság leányvállalatai tevékenységének és eredményének 

az áttekintése is. Ennek oka az, hogy a Pannon-Váltó Nyrt. ingatlanok vételével és értékesítésével 

kapcsolatos tevékenységét gyakran a leányvállalatokon keresztül végzi így ennek megfelelően maguk 

a leányvállalatok is szinte teljes mértékben a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában vannak. Vezetésüket 

is az anyavállalat vezetése látja el. Így a leányvállalatok valamennyi döntése az anyavállalat, a 

Pannon-Váltó Nyrt. vezetésének döntése illetőleg közvetetten minden döntés a Pannon-Váltó Nyrt. 

érdekeit, így áttételesen a Pannon-Váltó Nyrt. részvényeseinek érdekeit szolgálja.  
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3.2. A Társaság működését befolyásoló környezet 2016-ban. 

 
 

 
3.2.1. Ingatlanpiaci mozgások 

 
A 2016. év az ingatlanpiac szempontjából kifejezetten mozgalmas év volt. Az értékesített ingatlanok 

számát tekintve ismét növekedés volt tapasztalható, de a keresleti piacnak köszönhetően az év nagy 

részében a piaci árak is folyamatosan emelkedtek.  

 

A kereskedelmi ingatlan-piac egyes szegmenseit vizsgálva a legoptimistább kép az irodapiacon bontakozik 

ki, hiszen itt minden mutatóban fellendülésről beszélhetünk és az elkövetkezendő években - 

négyzetméterben tekintve - százezres nagyságrendben kerülhetnek új irodák a piacra.  

 

A lakáspiac fellendülése – a lakások iránti kereslet erősödése - 2016-ban látványos volt, ami több dologra 

vezethető vissza. Egyrészt csökkentek az új lakások utáni áfa terhek, másrészt egyre többen vették fel 

a CSOK-os állami támogatást, harmadrészt a 2015-ben már érdemben csökkenő lakáspiaci kamatok 

2016-ban tovább csökkentek, míg negyedrészt a reáljövedelmek a tavalyi évben jelentősebben 

növekedtek. Ezt a vételi oldalt erősítő változást tovább segítette az, hogy a „hét szűk esztendő”-vel 

jellemezhető korábbi években rengeteg tranzakciót halasztottak el a vásárlók, amit most rohamtempóban 

kíséreltek meg „bepótolni”. Így történhetett meg az, hogy az általános eufóriának „köszönhetően” azok az 

ingatlanok, amelyeket 3-4 évvel ezelőtt a jelenlegi árak feléért sem akartak megvásárolni a vevők, most, 

2016-ban szinte alku nélkül keltek el.  

A lakáspiaci fellendülés ugyanakkor egyelőre inkább csak a használt lakások piacán illetőleg a korábbi 

években már megépített, de vevő híján el nem adott új lakások piacán volt megfigyelhető. Új projektek 

egyelőre még csak most kezdenek elindulni, így az ezen fejlesztések eredményeképpen a piacra kerülő új 

lakásokra akár 1–2 évig is még várni kell. 

  

A 2016-ban illetőleg 2017-ben induló új lakásprojektek hatása ugyanakkor a telkek piacán már 2015-ben és 

2016-ban is érezhető volt. Telkeinkre e két évben egyre jelentősebb volt az érdeklődés. Ennek eredménye, 

hogy miközben 2012-től 2014-ig sem a Társaság sem leányvállalatai ingatlan nem tudtak eladni addig 

2015-2016-ban a Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai négy ingatlant is értékesítettek. A vásárlók ebből 

két ingatlant is új lakások építésének céljával vásároltak meg. 

 

 

 

3.2.2. Római-parti gát 

 

2016-ban is külön említést érdemel az ingatlanok értékének és értékesíthetőségének megítélése 

szempontjából az, hogy – bár korábban már úgy tűnt, hogy a Római-parton 2019-ig biztosan megépül a 

part-menti mobil-gát – a gát kérdése  - azaz annak megépítése illetőleg ha megépül majd akkor annak helye 

- ismét bizonytalanná vált. Emiatt 2016 végén az önkormányzat ismét változtatási tilalmat léptetett életbe a 

Római part Duna-parti szakaszán, ami az új építési engedélyek kiadását is megtiltotta. Ez nyilvánvalóan 

nem tesz és nem tett jót a Római-parton lévő ingatlanainknak sem, hiszen a befektetők a bizonytalanságot 

szeretik a legkevésbé. Emiatt az érintett telkek iránti érdeklődés is alábbhagyott az elmúlt hónapokban. Bár 

az utóbbi hetekben a gát parti részen történő megépítéséről ismételten döntöttek, de a tiltakozások ezeket a 

döntéseket még felülírhatják.  
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A Társaság a gát megépülése esetén a part-menti mobil gátat támogatná, hiszen ez esetben a parti rész is 

megvédésre kerülne. Ez kedvező hatással lenne a még eladásra nem került közel fél hektár nagyságú 

területünkre valamint másik itt található ingatlanunk, az Alfa Art Hotel értékére is. 

 

 

 

3.2.3. Piaci kamatok 

 

A piaci kamatok évek óta folyamatosan csökkentek és 2016 elejére már elérték azt a szintet, amely alá már 

valószínűleg nem tudnak menni. Ez az év első felében igen kedvező volt a Társaság számára, hiszen így a 

banki hitelek utáni kamatteher jelentősen alacsonyabb volt, mint a korábbi években.  

A banki hitelek félév végén történő visszafizetésével a Csoport tagjai már csak egymásnak fizettek 

kamatot, ami Csoport szinten nem jelent terhet. Az év végi 250 M. Ft-os hitelfelvételt követően a 

Társaságnak ismételten keletkezett banki kamatfizetési kötelezettsége, amelyet ugyanakkor kedvezően 

befolyásolt az alacsonyabb kamatszint. 

  

 
3.2.4. A budakalászi Lupa-tó körüli fejlesztések 

 

A Társaság és leányvállalatai közül a Pannon Alfa Kft. jelentős, nagy értékű területekkel rendelkeznek a 

Budakalászon található Lupa-tó partján. E területek nagysága meghaladja a 10 hektárt, így a Csoport 

vagyonának jelentős részét teszik ki ezek a területek. 

A tó dél-nyugati oldalán a tavalyi évben strandfürdő nyílt, amelyet ismereteink szerint további hasonló 

fejlesztések követnek. Ez érinteni fogja mindenképpen területeinket hiszen  

 

- fejlesztések várhatóak a környéken, ami rendezettebbé, szabályozottabbá teheti a Társaság és 

leányvállalata, a Pannon Alfa Kft. tulajdonában lévő ingatlanok környezetét. Ez emelheti az itt lévő 

ingatlanok értékét is. 

- A fejlesztés iránya ugyanakkor valamelyest szűkítheti a Csoport tulajdonában lévő telkek 

hasznosítási lehetőségeit is. Ez hátrányos lehet az ingatlanok értékét tekintve. 

 

Ez utóbbi hatások 2016-ban még nem jelentkeztek, de rövid időn belül hatással lehetnek a budakalászi 

telkek értékére. 

 
 

 

3.3. A Társaság 2016. évi tevékenysége 
 

 

A Társaság és leányvállalatainak vagyona döntő részben ingatlanokban fekszik, azaz a Társaság vezetése 

kiemelt hangsúlyt fektet ezen ingatlanok kezelésére és adásvételére. Ennek során a Társaság a következő 

feladatokat végezte 2016-ban. 
 

- 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 

- az értékesítésre még nem kész területeket megpróbálta alkalmassá tenni az eladásra illetőleg eljárt a 
szabályozás adta lehetőségek javítása érdekében  
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- biztosította a Társaság és leányvállalatai működésének pénzügyi hátterét  

 

3.3.1. Ingatlanok eladása 

 

Maga a Társaság a tavalyi évben a korábban említettek szerint egy ingatlan értékesített. Ez az ingatlan 
Budapesten a Római-parton egy felépítmény nélküli ingatlan volt, amelyet a vevő lakás építésének szándékával 
vásárolt meg. (A Társaságnak vannak még ingatlanai ugyanezen területen, ezek közül az egyik értékesítése akár 
2017-ben is megtörténhet. Ez az ingatlan egy 5.400 nm-es Duna-parti telek, amelyre jelenleg a mobilgát 
építésével összefüggő változtatási tilalom miatt nem lehet építési engedélyt kapni. A másik ingatlan esetében az 
eladás inkább csak hosszabbtávon reális.)  

A Társaság vezetésének közreműködésével került értékesítésre az állam javára egy, a Társaság leányvállalatának 
a tulajdonában lévő budakalászi ingatlant is, amelyen korábban és jelenleg is egy gyógyító tevékenységet 
folytató állami intézmény működik.  

Szintén 2016-ban zárult le egy 2015. évben a Pannon Dunapart Kft. által aláírt ingatlan adásvételi szerződés, 
amelyet szintén a Társaság vezetése bonyolított le.  

Hasonlóképpen a Társaság vezetésének közreműködésével került értékesítésre a Pannon Consulting Kft. 
tulajdonában lévő makói ingatlan. Ennek adásvétele nem képvisel jelentős értéket illetőleg az adásvétel a 
beszámoló közzétételéig még nem zárult le. 

 
3.3.2.Ingatlanok kezelése 

 
A Pannon-Váltó ingatlan portfóliójában - miután ingatlant 2016-ban sem vásárolt - jelenleg egy 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, amely hotelként üzemelteti az épületet.  

A leányvállalatok ingatlan portfóliójában kevés olyan ingatlan található, amely bérbe adható. Ilyen ingatlannal a 
Pannon Alfa Kft. rendelkezik leginkább. Ezek közül két ingatlan került bérbeadásra az elmúlt évben.    

 

3.3.3. Területek értékesítésre történő előkészítése 

 

E tevékenység 2016-ban nem érintette a Társaság tulajdonában lévő ingatlanokat, miután a Társaság 
tulajdonában maradó ingatlanok átalakítása már nem szükséges azok értékesítéséhez.  

Ez a tevékenység szinte kizárólag a Pannon Alfa Kft. tulajdonában lévő budakalászi telkeket érintette, mégpedig 
úgy, hogy négy nagyobb méretű telek is megosztásra került 2016-ban. Ezek közül az értékesítést tekintve a 
legfontosabb egy 3,5 hektáros telek megosztása volt, amelyből 9 db 3.000-4.200 nm-es ingatlan került 
kialakításra. Ezek a telekméretek a korábbi telekmérettel szemben építkezésre alkalmasabb nagyságúak, így a 
Társaság vezetése azt reméli, hogy ezen telkek értékesítése is megkezdődhet 2017-ben. 

 

3.3.4. Társaság és leányvállalatai működésének pénzügyi biztosítása  

 

A Társaság és leányvállalatai az elmúlt időszakban jelentős nagyságú hitelállománnyal működtek, miután a 
korábbi 2005-2008 közötti ingatlanvásárlásaikhoz banki hitelt vettek igénybe. Az ezen forrásból vásárolt 
ingatlanokat ugyanakkor a gazdasági válság miatt hosszú időn keresztül sikertelenül próbálta meg értékesíteni a 
Társaság vezetése, ami egy idő után - telekértékesítésből származó bevétel híján - nehezítette a Társaság és 
leányvállalatai számára a hitelek törlesztéséhez szükséges források előteremtését.  

2016 ugyanakkor ebből a szempontból is jelentős változást hozott a Társaság és leányvállalatai életében. 
Ingatlan eladásból ugyanis jelentős nagyságú bevételei keletkeztek magának a Társaságnak is, de emellett két 
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leányvállalatának is, amiből az év közepén sikeresen visszafizetésre került a Pannon-Váltó Nyrt. két banki hitele 
illetve a Pannon Alfa Kft. egy, bankkal szemben fennálló tartozása. Ezzel a Társaság és leányvállalatai 2016 
szeptemberében minden hitelüket rendezték a bankok felé.  

Ugyanakkor a Pannon Alfa Kft. üzletrészeinek megvásárláshoz az év vége felé a Pannon-Váltó Nyrt. ismételten 
vett fel banki hitelt. Ennek nagysága --- 250 M. Ft. --- jóval a korábbi banki hitelek nagysága alatti.  

 
3.4. A Társaság 2016. évi eredménye valamint szöveges kiegészítés a mérleg beszámolóhoz 

  

 
A Pannon-Váltó Nyrt. a 2016. évet 5,1 M. Ft-os veszteséggel zárta. Ez alig 20 %-a a korábbi évek 

veszteségének azaz javuló tendenciát mutat.  

 

A Mérleg sorait vizsgálva az Eszközök oldalon a Befektetett eszközök értéke 2016-ban a korábbi évek 

számaihoz képest 19 %-ot meghaladó mértékben növekedett. Ennek oka egyértelműen a befektetett 

pénzügyi eszközök növekedése, ami a Társaság által 2016. októberében megvásárolt Pannon Alfa 

üzletrészekhez köthető.  

 

A Forgóeszközök értéke a tavalyi évben közel 5 %-ot elérő nagyságban növekedett. Ez ugyanakkor olyan 

szerkezetben következett be, hogy a Készletek értéke 11 %-kal csökkent – az eladott ingatlan kivezetése 

miatt – a Követelések értéke 20 %-kal csökkent – a Csoporton belüli hitelek átalakítása miatt – az 

Értékpapírok értéke változatlan nagyságot mutatott – saját tulajdonban lévő részvények – míg a 

Pénzeszközök az eladott ingatlanból befolyó pénzek hatására majd 14-szeresére emelkedtek.  

 

Az Aktív időbeli elhatárolások értéke nem jelentős.   

 

Összességében a Társaság Eszközei 2016. évben 13 %-ot meghaladó mértékben növekedtek a bázisévet 

jelentő 2015. évi számokhoz képest.   

 

 

A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a Társaság Saját tőkéje 2016-ban szinte változatlan 

nagyságú volt. Jelentősen, 53 %-ot meghaladó mértékben növekedtek ugyanakkor a Társaság 

Kötelezettségei, amelyek értéke így 900 M. Ft. fölé került. A növekedés döntően a korábban már jelzett 

hitelfelvételhez kapcsolódik, amelyet a Társaság a Pannon Alfa Kft. üzletrészeinek megvásárlására 

fordított. A hitelállománynak ugyanakkor jelentősen megváltozott a szerkezete, hiszen a Hosszúlejáratú 

kötelezettségek 2,5-szeresére nőttek, míg a Rövidlejáratúak 37 %-kal növekedtek. A rövidlejáratú hitelek 

esetében ugyanakkor jelentős változás, hogy a hitelek több mint 97 %-a leányvállalatokkal szemben 

fennálló kötelezettség, ami jelentős könnyebbség a Társaságnak ahhoz az állapothoz képest, amikor ezek a 

kötelezettségek a bankokkal szemben álltak fel. Ezen, leányvállalatokkal szemben fennálló kötelezettségek 

visszafizetése már az év elején megkezdődött.  

 

    

Az Eredmény-kimutatást vizsgálva megállapítható, hogy a Társaságnak az értékesítésből fakadó Nettó 

árbevétele nagymértékben – közel 18-szorosára - emelkedett, ami a korábban már említett ingatlan 

értékesítésével függött össze. A bérleti díj bevételek szinte változatlan nagyságúak voltak. 

Az Igénybe vett szolgáltatások értéke az ingatlanértékesítés és egyéb azzal összefüggő szolgáltatások miatt 

növekedett, míg az Eladott áruk beszerzési értéke az értékesített ingatlan nyilvántartási értékét tartalmazza. 

Közel 40 %-kal csökkent a Személyi jellegű ráfordítások értéke, ami a Csoporton belüli tehermegosztás 

változását takarja.  
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Összességben - alapvetően az ingatlan eladás nyereségének „köszönhetően” – a Társaság Üzemi 

eredménye a korábbi év 18 M. Ft-os veszteséggel szemben 2016-ban közel 15,7 M. Ft-os pozitív 

eredményt mutat.   

 

A Pénzügyi műveletek bevételei soron minimális bevétel jelentkezett 2016-ban. 2015-ben üzletrész 

értékesítésből származott 10 M. Ft-os eredménye a Társaságnak. Ilyen eredménye 2016-ban a társaságnak 

nem volt.  

A Pénzügyi műveletek ráfordításai soron látható, hogy a kamatterhek összességében növekedtek ugyan, de 

azok egy része nem a bankoknak került kifizetésre, hanem Csoporton belül maradt a Csoporton belüli 

hitelezések következtében. A Társaságnak ugyanakkor egyik üzletrésze után értékvesztést kellett a 

szabályok szerint elszámolnia 2016-ban így végül a Pénzügyi műveletek eredménye jelentősen meghaladta 

a 2015. évi veszteséget és elérte a 21 M. Ft-ot.  

 

A Társaság eredménye e folyamatok következtében 2016-ban 5,1 M. Ft-os veszteséget mutat. Ez a 

nagyság kevesebb mint 20 %-a a 2015. évi veszteségnek.  

 

A Társaság részvényeinek likviditása a Budapesti Értéktőzsdén nem jelentős, forgalma a korábbi évhez 

képest csökkenő tendenciát mutat.  

 

 
3.5. A Társaság 2017. évi üzleti terve 

 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. 2016. évi eredménye és tevékenysége - bár az egyedi beszámoló veszteséget mutat – 

mégis sikeresnek mondható. A piaci környezet javulásával a Társaság  és leányvállalatai ingatlanai iránt 

jelentősebb érdeklődés volt, illetőleg ingatlant is sikerült 2016-ban értékesíteni.  

 

A Társaság 2017. évi eredményét alapvetően a következő tényezők fogják befolyásolni.  

 

 

3.5.1. Ingatlanpiaci helyzet alakulása 

 

A Társaságot érintő külső körülmények többnyire kedvezően változtak 2016.-ban. Ezek közül a 

legfontosabb, az ingatlanpiaci folyamatok kedvező változása. Az ingatlanpiacon általában folyamatos – bár 

a korábbi évhez képest már lassabb és kevésbé erőteljes – volt az áremelkedés és az eladásra kínált 

ingatlanok hamar vevőre illetőleg a bérbeadni kívánt ingatlanok bérlőre találtak. Ennek következtében a 

fennmaradó vételi keresletre alapozva a fejlesztők újabb beruházásokat indítottak 2016-ban.  

 

 

2017. évi várakozás:  

A 2017. évi várakozásokkal kapcsolatban nem szabad ugyanakkor elfelejteni azt, hogy a lakásépítéseket 

érintő kedvezményes, 5 %-os áfakulcs a jelenlegi állapot szerint csak 2019-ig marad fenn és az azt követő 

években bizonytalan még, hogy ez az 5 %-os kulcs megmarad-e. Emiatt azt vélelmezzük, hogy a 

lakáspiacon  - amennyiben idén nem hosszabbítják meg a 2019-re vonatkozó kedvezményes 5 %-os 

áfakulcsot – úgy 2017-ben még indulhatnak ugyan újabb fejlesztések, de a 2018-ban induló fejlesztések 

száma akár vissza is eshet. Ez az építési telkek iránti érdeklődést is visszavetheti majd. Emiatt azt véljük, 

hogy bár 2017-ben még nem, de 2018-ban már a telekingatlanok iránti érdeklődés is megtorpanhat. Ez nem 
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lenne kedvező a Társaság számára. még akkor sem ha a Társaság telkeinek nagyobb része nem építési telek 

besorolásban van. Így a kedvezményes áfa jelenleg nem érinti. 

 

Kicsit optimistábban vagyunk ugyanakkor a Társaság tulajdonában lévő Alfa Art Hotellel illetőleg a 

közvetlen mellette lévő felépítmény nélküli telekkel kapcsolatosan. Az idegenforgalom javuló kilátásai 

illetőleg a Római-paton tervezett mobilgát bejelentése kedvező lehet mind az Alfa Art Hotel értékére, mind 

az említett telek eladási lehetőségére. A telekingatlan értékesítését természetesen nagyban megkönnyítené 

ha a korábban jelzett változtatási tilalmat a helyi önkormányzat a Római-part vonatkozásában 

megszüntetné. 

 

Szintén optimistábbak vagyunk a Lupa-tó körüli fejlesztések hatását tekintve, amelyek a Pannon Alfa Kft. – 

illetőleg a Pannon-Váltó Nyrt. - tulajdonában lévő budakalászi telkekre igen kedvező hatást gyakorolhat. 

Azt reméljük, hogy ezek a fejlesztések ismertté teszik egy széles befektetői, fejlesztői kör számára a Lupa-

tavat, amelynek ”köszönhetően” az ott lévő telkek is értékesebbé válnak. A telekmegosztás 

eredményeképpen kialakuló 3.000-4.200 nm-es telkek méretüket tekintve már megfelelő nagyságúak, 

amelyekre családi házat vagy többlakásos üdülőt is lehetséges építeni. Ezen feltételek mellett a telkek árai 

megfizethetőnek tekinthetők. A telkek kedvező fekvésének köszönhetően az remélhető, hogy lesznek olyan 

érdeklődők, akik ezekből a telkekből építési céllal vásárolni kívánnak.  

 

 

 

3.5.2. Piaci kamatok alakulása 

 

Magyarországon az elmúlt időszakban a kamatok soha nem látott mélységbe süllyedtek. Ez több 

szempontból is kedvező volt a Társaság és leányvállalatainak működésére. Egyrészt a Társaság évek óta 

jelentős hitelállománnyal működőtt, amelynek kamatai is jelentősek voltak. A korábbi évekhez képest 

ugyanakkor – bár a hitelek nem tüntek el – ma már jóval kisebb a Társaság eladósodottsága így ennek 

terhei is alacsonyabbak. Szintén kedvező volt a kamatok csökkenése abból a szempontból, hogy az 

alacsony banki kamatok miatt a megtakarítások az ingatlanpiac felé indultak, ami közrejátszott a 2015.-

2016. évi kereslet jelentős növekedésében, ami kedvező volt a Társaság számára is. 

  

2017. évi várakozás:  

A kedvező kamatkörnyezet várhatóan 2017-ban is fennmarad, de nem zárjuk ki azt, hogy a kamatok 2017-

ben emelkedni fognak, ami a kamatterheket valamelyest emelheti majd. Ez azonban nem lesz jelentős és 

nem fogja negatívan érinteni az ingatlanpiac helyzetét illetőleg a kamatemelésnek csak korlátozott hatása 

lesz a banki hitel után fizetendő kamatok nagyságára.   

  

 

Összességében a Társaság által várt folyamatok megvalósulása esetén a Társaság 2017-re 

vonatkozóan abban bízik, hogy a tulajdonában lévő ingatlanok jelentősebb részét 2017-ben és 2018-

ban értékesíteni tudja.   

Ez elsősorban a Társaság tulajdonában még meglévő közel félhektáros Római-parti telket érintheti 

illetőleg kedvező ajánlat esetén akár a Társaság tulajdonában lévő más eszközök is eladásra 

kerülhetnek. 

  

A leányvállalatok esetében 2017-ban - miután jelenleg a Pannon-Váltó Nyrt-n kívül egyedül a 

Pannon Alfa Kft. rendelkezik ingatlannal -  elsősorban a Pannon Alfa Kft. tulajdonában lévő 

budakalászi telkek értékesítése valószínűsíthető akár részben akár egészében. Ezen a területen a 

Pannon Alfa Kft. több mint 100.000 nm. fejlesztési területtel rendelkezik, azaz ennek a területnek az 
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eladása jelentős összegű bevételhez juttatná a Pannon-Váltó Csoportot. Egyelőre azonban nehezen 

megmondható, hogy ezen területek értékesítése ténylegesen mikor történik meg. Amennyiben 

telkenként kerül értékesítésre majd a terület úgy az eladás éveket is elhúzodhat. Amennyiben 

azonban egy fejlesztő vásárolná meg a területet azon célból, hogy egy nagyméretű fejlesztést hajtson 

végre, akkor akár 1-2 éven belül is megtörténhetne az értékesítés.      

 

Bár a konszolidációs körben nincs jelen, de a Pannon-Váltó Nyrt. 48 %-os tulajdoni részesedése 

miatt mindenképpen meg kell említeni, hogy a Kokron Kft. tulajdonában lévő jelentős értékű, 

hódmezővásárhelyi ingatlan eladása is szerepel a tervekben. Bár ennek gyors értékesítését nem 

tartjuk valószínűleg, de kedvező ajánlat esetén ennek eladására is sor kerülhet. Ezen bevételből mint 

tulajdonos a Pannon-Váltó Nyrt. is részesülne. 

 

A fent megjelölt ingatlanok mindegyikének értékesítése ugyanakkor nem tekinthető valószínűnek. 

Amennyiben ezen fenti ingatlanok eladása akár részben is megtörténik, úgy a befolyó vételárból 

elsősorban a jelenlegi, a Pannon-Váltó által felvett banki hitel kerül majd visszafizetésre illetőleg ha 

ennek visszafizetése után is maradnak pénzügyi eszközei a Társaságnak úgy a pénzeszközök újabb 

befektetésekre illetőleg osztalék fizetésére is fordíthatóak. 

       

A Társaság jövőbeni terveiben szerepel, hogy a Csoport szerkezetét  - figyelemmel az elmúlt időszak 

ingatlan értékesítéseire is – áttekinti. Ennek következménye lehet egyes leányvállalatok tőkéjének 

csökkentése vagy beolvadásuk más, a Pannon-Váltó Csoportba tartozó társaságokba. Ennek első 

lépése az az év elején tett bejelentés, mely szerint a Pannon Dunapart Kft. tőkéje a korábbi 340 M. 

Ft-ról 3 M. Ft-ra csökken majd.     

 

 

 

3.6. A leányvállalatok eredményei 2016-ban. 
 

 

 A leányvállalatok 2016. évi működése az anyavállalathoz hasonlóan pozitívan értékelhető. Ez a 

következőkkel indokolható:   

 

- a Pannon Dunapart Kft. magyar számvitel szerinti adózás előtti eredménye közel 400 M. Ft.-os nyereséget 

mutatott a tavalyi évben. Ez a nyereség a társaság legnagyobb ingatlanának 2016 májusában lezáródó 

eladására vezethető vissza. 

 

- a Pannon Alfa Kft. magyar számvitel szerinti adózás előtti eredménye 2016-ban 53,5 M. Ft. volt. Ez a 

nyereség a Társaság bérleti díj bevételéből illetőleg egy nagyobb ingatlanának 2016. évi eladásából 

származik. 

 

- A Pannon Consulting Kft. és a Pannon Consultline Kft. veszteséggel zárta ugyan a 2016-os évet, ez 

azonban nem a működésből fakadó veszteség volt, hanem a tulajdonukban lévő üzletrészek számviteli 

jogszabályok által előírt értékvesztéséből származott. Alapvetően ezen hatásoknak köszönhetően a Pannon 

Consulting Kft. 10 M. Ft.-os veszteséget, míg a Pannon Consultline Kft. 23,3 M Ft-os veszteséget mutatott 

ki a 2016-os évben.    

 

Összességében tehát az anya- és leányvállalatok 2016-ban kedvező évet zártak.  
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3.7. A mérlegbeszámoló fordulónapját követő események 

 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. mint anyavállalat esetében a beszámoló fordulónapját követően nem történt olyan 

esemény, amely jelentőséggel bírna. Ugyanakkor a Társaság rendkívüli tájékoztatás keretében tette közzé 

azt, hogy a Pannon Dunapart nevű leánycégének tőkéje a korábbi 340 M. Ft-ról 3 M. Ft-ra csökken. Ennek 

oka az, hogy a Pannon Dunapart Kft. eladta legértékesebb ingatlanát, így a továbbiakban semmi nem 

indokolja, hogy társaság ilyen nagyságú tőke felett rendelkezzen. 

 

 
3.8. A Társaság 2016. és 2017. évi közzétételei 

 

     1. Tulajdonosi struktúra    2016. január 05. 

     2. A Pannon-Váltó Nyrt. 2016.01.07.-i közgyűlésének érdemi 

határozatai    

2016. január 08. 

     3. Tulajdonosi struktúra    2016. február 05. 

     4. Tájékoztató alapszabály módosítás bejegyzéséről      2016. február 17. 

     5. Tulajdonosi struktúra   2016. február 29. 

     6. Közgyűlési meghívó      2016. március 25. 

     7. Tulajdonosi struktúra  2016. március 31. 

     8. Javadalmazási nyilatkozat        2016. április 04. 

     9. Közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítése     2016. április 07. 

   10. Közgyűlési tájékoztató    2016. április 07. 

   11. Közgyűlési határozatok     2016. május 02. 

   12. Pannon-Váltó Nyrt. 2015. évi egyedi beszámolója  2016. május 02. 

   13. Pannon-Váltó Nyrt. 2015. évi konszolidált beszámolója  2016. május 02. 

   14. A Pannon-Váltó Nyrt. Felelős Társaságírányítási Ajánlása     2016. május 02. 

   15. Tulajdonosi struktúra  2016. május 02. 

   16. Pannon-Váltó Nyrt. 2015. évi konszolidált beszámolója (javított) 2016. május 03. 

   17. Tájékoztatás ingatlan eladásáról   2016. május 11. 

   18. Rendkívüli tájékoztatás hitel előtörlesztéséről   2016. május 18. 

   19. Időközi vezetőségi beszámoló   2016. május 17. 

   20. Rendkívüli tájékoztatás hitel előtörlesztéséről    2016. május 20. 

   21. Rendkívüli tájékoztatás MNB határozatról    2016. május 27. 

   22. Tulajdonosi struktúra    2016. május 31. 

   23. Tulajdonosi struktúra  2016. július 01. 

   24. Közzététel alaposabb tájékoztatás érdekében   2016. július 11. 

   25. Tulajdonosi struktúra    2016. július 29. 

   26. A Pannon-Váltó Nyrt. 2016. I. félévi jelentése       2016. augusztus 26. 

   27. Tulajdonosi struktúra      2016. augusztus 31. 

   28. Tájékoztatás budakalászi ingatlan értékesítéséről  2016. szeptember 12. 

   29. A Pannon-Váltó Nyrt. leányvállalatának hitel visszafizetése     2016. szeptember 14. 

   30. Tájékoztatás ingatlan eladásáról    2016. szeptember 27. 

   31. Tájékoztatás változási tilalom elrendeléséről a Római parton   2016. október 17. 

   32. Tulajdonosi struktúra    2016. október 17. 

   33. Tájékoztatás Pannon Alfa üzletrészek vásárlásáról    2016. október 17. 

   34. Tájékoztatás a Pannon-Váltó Nyrt. hitelfelvételéről    2016. október 24. 

   35. Tulajdonosi struktúra     2016. november 02. 

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/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
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   36. Tulajdonosi struktúra    2016. december 05. 

   37. Rendkívüli tájékoztatás ingatlan adásvételi szerződés 

módosításáról   

2016. december 14. 

   38. Tulajdonosi struktúra     2017. január 02. 

   39. Tulajdonosi struktúra      2017. január 31. 

   40. Tájékoztatás MNB határozatról      2017. február 10. 

   41. Rendkívüli tájékoztatás a Pannon Dunapart Kft. 

tőkecsökkentéséről    

2017. február 20. 

   42. Tulajdonosi struktúra      2017. március 01. 

   43. A Pannon-Váltó Nyrt. közgyűlési meghívója      2017. március 28. 

   44. Javadalmazási nyilatkozat     2017. március 28. 

   45. FT jelentés tervezete     2017. március 31. 

   46. Tulajdonosi struktúra     2017. március 31. 

   47. A Pannon-Váltó Nyrt. közgyűlési tájékoztatója     2017. április 06. 

 

 

 

 

 

   

      

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
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
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
http://www.pannonv.hu/pannonv/kt/2011/kt20110809b.pdf
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4. A PANNON VÁLTÓ NYRT. 2016. ÉVI EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK 

RÉSZÉT KÉPEZŐ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
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5. FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT 
 

 

 

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. képviseletében kijelentjük, hogy a 2016. 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, 2017. április 28.  

 

 

 

 

              

                              Szlávik László 

                                                              vezérigazgató                  

                                               Pannon-Váltó Nyrt. 

  

 
 


