
Tisztelt Részvényesek!

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2017 április 28-n 10.00 órakor
tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

1. napirendi pont

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni
helyzetének alakulásáról;

Határozati javaslat:

A közgyűlés ………..számú igen szavazattal (alaptőke …….%), ……… számú nem szavazattal
(alaptőke ……. %) és ……. számú tartózkodás mellett (alaptőke …. %) elfogadta az Igazgatóság
beszámolóját a 2016. üzleti évről, a cég üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni
helyzetéről.



2. napirendi pont

Döntés a Társaság 2016. évi számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi éves
beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a
könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága által elfogadásra javasolt számviteli törvény szerinti 2016. évi
egyedi éves beszámoló főbb adatai (e. Ft-ban):

Befektetett eszközök
1 772 719

Immateriális javak 0

Tárgyi eszközök 44 238

Befektetett pénzügyi eszközök 1 728 81

Forgóeszközök
942 041

Készletek 600 012

Követelések 23 120

Értékpapírok 181 107

Pénzeszközök 137 802

Aktív időbeli elhatárolások
349

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2 715 109

Saját tőke
1 788 010

Jegyzett tőke 1 750 000

Tőketartalék 343 818

Eredménytartalék -484 942

Lekötött tartalék 179 624

Mérleg szerinti eredmény -5 125



Céltartalékok
0

Kötelezettségek
920 521

Hosszú lejáratú kötelezettségek
230 000

Rövid lejáratú kötelezettségek
690 521

Passzív időbeli elhatárolások
6 578

FORRÁSOK  ÖSSZESEN 2 715 109

Üzleti eredmény 15 697

Pénzügyi műveletek eredménye -20 546

Adózás előtti eredmény
-4 849

Adózott eredmény -5 125

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2016. december 31-re készített egyedi
beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló a Társaság 2016. december 31-re készített számviteli törvény szerinti
beszámolójához korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Határozati javaslatok

A közgyűlés ……… számú igen szavazattal (alaptőke …………%), …….. számú nem szavazattal
(alaptőke ….. %) és …. számú tartózkodás mellett (alaptőke …… %) elfogadta a Felügyelő
Bizottság jelentését a társaság 2016. évi tevékenységéről, a társaság éves egyedi beszámolója
vizsgálatáról.

A közgyűlés ……… számú igen szavazattal (alaptőke …………%), …….. számú nem szavazattal
(alaptőke ….. %) és …. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadta a könyvvizsgáló
jelentését a társaság 2016. évi egyedi beszámolójáról.

A közgyűlés ……… számú igen szavazattal (alaptőke …………%), …….. számú nem szavazattal
(alaptőke ….. %) és …. számú tartózkodás mellett (alaptőke….0 %) elfogadta az Audit Bizottság
jelentését a társaság 2016. évi egyedi beszámolójáról.

A közgyűlés ……… számú igen szavazattal (alaptőke …………%), …….. számú nem szavazattal
(alaptőke ….. %) és …. számú tartózkodás mellett (alaptőke …….. %) a könyvvizsgáló és felügyelő
bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2016. évi éves egyedi beszámolóját,
ennek keretében a 2016. december 31. napjára készített mérleget és eredmény kimutatást valamint
kiegészítő mellékletet.



A közgyűlés a társaság egyedi mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.715.109 e. Ft összegben, mérleg
szerinti eredményét -5.125 e. Ft összegben jóváhagyta.



3. napirendi pont

Döntés a Társaságnak a számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok szerint készült 2015. évi konszolidált éves beszámolójának korrekciójáról;

A Pannon Váltó Nyrt. 2015. évi konszolidált IFRS szerinti beszámolóját valamint a 2016. I. félévi
jelentését a MNB célvizsgálatnak vetette alá. A vizsgálat több megállapítást is tett a beszámolóval
kapcsolatban, amelynek egyik leglényegesebb része az, hogy az MNB vitatta, hogy a Társaság
helyesen járt el akkor, amikor két társaságot, a Pannon Property Kft.-t és a Kokron Kft-t is bevonta a
konszolidációs körbe. Véleményük szerint a konszolidációs körbe történő bevonás helytelen volt.
Emellett a korrekciót az is szükségessé tette, hogy az ingatlanok valós piaci értékének hatása a saját
tőkében megosztásra került saját és idegen tulajdoni hányad szerint. Ezen megállapításra tekintettel a
Társaság Igazgatósága úgy döntött, hogy a 2016. évi konszolidált beszámolót a két társaság nélkül
készíti el illetve módosítja a 2015. évi konszolidált IFRS beszámolót. A korrigált 2015. évi beszámoló
főbb számai a következők (e. Ft.-ban):

Konszolidált mérleg és eredmény-kimutatás 2015.

Tárgyi eszközök 56 440

Befektetési célú ingatlanok
2 030 665

Befektetések társult vállalkozásban
22 667

Befektetett eszközök összesen
2 109 772

Vevők
5.603

Egyéb eszközök
20 686

Kölcsönök
43 404

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
43 610

Értékesítésre tartott eszközök
700 000

Forgóeszközök összesen
813 302

Eszközök összes
2 923 074

Jegyzett tőke
1 750 000

Tőketartalék
343 818

Eredménytartalék
260 138

Visszavásárolt saját részvény - 654 338



Saját tőke
1 699 618

Nem ellenőrző (leányvállalatban külső tulajdoni részesedés)
471 204

Saját tőke és külső tulajdonosi rész összesen
2 170 822

Hosszúlejáratú hitelek éven túli része
152 503

Halasztott adókötelezettség
31 158

Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen
183 661

Szállítók és egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
590

Rövidlejáratú hitelek

Hosszúlejáratú hitelek rövidlejáratú része
437 407

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások
129 727

Pénzügyi lízing kötelezettség
867

Rövidlejáratú kötelezettségek összesen
568 591

Saját tőke és kötelezettségek összesen
2 903 074

Értékesítés árbevétele 27 873

Egyéb bevételek 686

Működési ráfordítások
-16 846

Személyi jellegű ráfordítások - 11 620

Értékcsökkenés
- 2 881

Egyéb ráfordítások - 9 175

Befektetési célú ingatlanok értékesítésének nettó eredménye - 1 259

Befektetési célú ingatlanok átértékelése 338 130

Pénzügyi műveletek előtti eredmény 324 909

Pénzügyi műveletek bevételei 13 291



Pénzügyi műveletek ráfordításai
- 23 762

Pénzügyi műveletek eredménye - 10 471

Társult és közös vezetésű vállalkozásoktól származó eredmény 150

Adózás előtti eredmény 314 589

Jövedelemadó ráfordítás - 32 649

Nettó eredmény 281 940

Egyéb átfogó jövedelem -

Teljes átfogó jövedelem 281 940

Tárgyévi nettó eredményből

Anyavállalat tőketulajdonosainak 208 095

Kisebbségi tőketulajdonosoknak 73 844

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2015. december 31-re készített korrigált
konszolidált IFRS szerinti beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló a Társaság 2015. december 31-re készített korrigált konszolidált beszámolójához
korlátozás nélküli könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadta a
Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2015. évi korrigált konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadta a
könyvvizsgáló jelentését a társaság 2015. évi korrigált konszolidált beszámolójáról.

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadta az Audit
Bizottság jelentését a társaság 2015. évi korrigált konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) a könyvvizsgáló,
Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2015. évi
korrigált éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2015. december 31. napjára készített
korrigált konszolidált mérleget és eredmény kimutatást valamint kiegészítő mellékletet.
A közgyűlés a társaság 2015. évi korrigált konszolidált mérlegbeszámolóját 2 923 074 e. Ft eszköz-
forrás végösszeggel és 281.940 e. Ft. nettó eredménnyel, ami megegyezik a teljes átfogó jövedelem
nagyságával jóváhagyta.



4. napirendi pont

Döntés a Társaság 2016. évi számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok szerinti 2016. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő
Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága által elfogadásra javasolt 2016. évi konszolidált beszámoló főbb
adatai (e. Ft-ban):

Konszolidált mérleg és eredmény-kimutatás 2016.

Tárgyi eszközök 62 569

Befektetési célú ingatlanok
1 764 200

Befektetések társult vállalkozásban
23 506

Befektetett eszközök összesen
1 850 275

Vevők
4 611

Egyéb eszközök
22 101

Kölcsönök
72 991

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
209 720

Értékesítésre tartott eszközök
11 000

Forgóeszközök összesen
320 423

Eszközök összes
2 170 698

Jegyzett tőke
1 750 000

Tőketartalék
343 818

Eredménytartalék
273 300

Visszavásárolt saját részvény - 654 338



Saját tőke
1 712 781

Nem ellenőrző (leányvállalatban külső tulajdoni részesedés)
135 505

Saját tőke és külső tulajdonosi rész összesen
1 848 286

Hosszúlejáratú hitelek éven túli része
229 385

Halasztott adókötelezettség
404

Hosszúlejáratú kötelezettségek összesen
229 788

Szállítók és egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
2 524

Rövidlejáratú hitelek

Hosszúlejáratú hitelek rövidlejáratú része
19 352

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások
66 241

Pénzügyi lízing kötelezettség
 4 506

Rövidlejáratú kötelezettségek összesen
92 624

Saját tőke és kötelezettségek összesen
2 170 698

Értékesítés árbevétele 23 244

Egyéb bevételek 126

Működési ráfordítások
-38 501

Személyi jellegű ráfordítások - 11 919

Értékcsökkenés
- 3 050

Egyéb ráfordítások - 53 517

Befektetési célú ingatlanok értékesítésének nettó eredménye - 23 703

Befektetési célú ingatlanok átértékelése 80 641

Pénzügyi műveletek előtti eredmény -26 679

Pénzügyi műveletek bevételei 3 824



Pénzügyi műveletek ráfordításai
- 9 333

Pénzügyi műveletek eredménye - 5 509

Társult és közös vezetésű vállalkozásoktól származó eredmény 839

Adózás előtti eredmény - 31 350

Jövedelemadó ráfordítás 8 813

Nettó eredmény - 22 536

Egyéb átfogó jövedelem -

Teljes átfogó jövedelem - 22 536

Tárgyévi nettó eredményből

Anyavállalat tőketulajdonosainak - 1 779

Kisebbségi tőketulajdonosoknak - 20 757

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2016. december 31-re készített konszolidált
beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló a Társaság 2016. december 31-re készített konszolidált beszámolójához korlátozás
nélküli könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadta a
Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2016. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált
beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadta a
könyvvizsgáló  jelentését a társaság 2016. évi konszolidált beszámolójáról.

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadta az Audit
Bizottság jelentését a társaság 2016. évi konszolidált beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) a könyvvizsgáló,
Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2016. évi
Éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2016. december 31. napjára készített konszolidált
mérleget és eredmény kimutatást.
A közgyűlés a társaság konszolidált mérlegbeszámolóját 2 170 698 e. Ft eszköz-forrás végösszeggel
és - 22.536 e. Ft. nettó eredménnyel, ami megegyezik a teljes átfogó jövedelem nagyságával
jóváhagyta.



5. napirendi pont

Az Igazgatóság javaslata a 2016. évi adózott eredmény felhasználására, a Felügyelő Bizottság, az
Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2016. évi
adózott eredmény felhasználásáról;

Az Igazgatóság javaslata az, hogy a 2016. évre a Társaság ne fizessen osztalékot. A Felügyelő
Bizottság és az Audit Bizottság egyetért az Igazgatóság azon javaslatával, hogy a 2016. évre ne
kerüljön osztalék kifizetésre.

Határozati javaslat:

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) úgy határoz, hogy a
társaság 2016. évre nem fizet osztalékot.



6. napirendi pont

Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról;

A Felelős Vállalatirányítási Jelentést a tőzsdei szabályzatok illetve a Gazdasági Társaságokról szóló
tv. követelik meg a Társaságtól, ugyanakkor annak tartalma olyan önkéntes betartáson alapuló
követelményeket fogalmaz meg, amelyek egy Pannon-Váltó méretű társaság számára nem
alkalmazható. Ezért a társaság ügyvezetése mindenkor a részvényesek leggyorsabb úton történő
tájékoztatása mellett tesz hitet illetve az átláthatóságot rendkívül fontosnak tekinti és törekszik is
annak biztosítására, de a javasolt Vállalatirányítási előírások mindegyikét a Társaság esetében
nagyrészt betarthatatlannak tartja. A Társaság az elmúlt egy évben tájékoztatásait döntően egy napon
belül tette meg. Az Igazgatóság javaslata az, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felelős Társaságirányítási
Jelentést.

Határozati javaslat:

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadja a
társaság 2016. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.



7. napirendi pont

Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvény megadásáról;

Határozati javaslat:

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %)  az Igazgatóság
tagjainak a felmentvényt megadja.



8. napirendi pont.

Saját részvény vásárlásával kapcsolatos döntések napirendi pont



9. napirendi pont.

Könyvvizsgáló választása

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %)                 ………….
(………….) 2016. május 1-től 2017. április 30-ig terjedő időtartamra megválasztja a társaság
könyvvizsgálójává tagjává.

A társaság jelenleg is tárgyalásokat folytat könyvvizsgáló társaságokkal a könyvvizsgálói feladatok
ellátására vonatkozóan, de nyilvánosságra hozható ajánlattal még nem rendelkezik.



10. napirendi pont.

Egyebek



12. Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó
összesítések
A Társaság részvényeinek száma : 1.750.000 db.
Szavazati joggal rendelkező részvények száma : 1.750.000 db.
Saját részvények száma az összehívás időpontjában : 129.385 db.
Saját részvények száma a mai napon : 129.385 db.

Budapest, 2016 április 7.

Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága


