
 

 

 

 

 

 

 

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi egyedi beszámolója  

 



I 1 1 3 7 616 5 6 8 I 0 1 rl4 0 I
Statiszti

0 I I 0 0 4 2 8 4 1

Cég1egyzékszáma

számjel

Pannon Váltó Ingatlanbefektetési és Vagyonkezelő Nyrt avá||alkozás megnevezése

a v állalkozás címe, telefon száma

2012

Éves Beszámoló
Időszak: 20 12.0 1'01 -2012.I2.3 1

PANNoN_vÁrro
lngatlanbefektetési és
VagyonkezelŐ l.JyRt'

Keltezés: Budapest,2013.04.03. á-LÖIs bu$
a vállalkozas vezetője (képviselője) / Managing Director

P.H.

l039 Budapest Kossuth Laios üdülőpart 102.IlB.



1 I I 3ll7 6 6 5 6 8 I 0 1ll 4 011
tisztikai számieI l Statistical code

2012

8 4 20 4 200 I I

mJeSta

Cégjegyzék száma / Court registration number

$#éH6fu fu tk6á{'kü..il#é{ed.#s-séts

Keltezés:/Date Budapest,2013.04.03 5'rs61
a vállalkozás
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Pannon Váltó Nyrt
T"* besámoló uÉru-ecp / Balancé Sheet

251412 s72 123
Befektetett Eszközök / FIXED ASSETS

IMMATERIÁLIS JAVAK / Iry!4NG!rypésSlTS

átszerv. aktivált értéke i Cap. value of found' an4 r9sÍ:99sts

aktivált értéke / Cap. value ofresearch an{ !9]1. J9ss

3. Vaevoni értékrí iogok / Consessions and similar rights and assets

4. Szellemi termékek / Intellectual

5. Üzleti vagy cégéÍték l Goodwill

6. Immateriális iavakra adotl előleg"k 1Aduunc" pay-"nts ffi

7.ImmateriálisiavakértékhelyesbítéSe/Revaluationofintangibleassets

TÁRGYI EszKÖzöK l TANGIBLE ASSETS 831 019

142 895
1. Ine. és a kapcs. vagyoni é. jogok / Land and b' & rel' conc' and

űvek / Technical eq., machinery and vehicles

ber.' felszerelések, járművek / other eq., fittings and vehicles

4. Tenyészállatok / Breeding stock

5. Beruházások, felújítások / Cupitul ]{]!.].'ouuti*

6. Beruházásokra adott előlegek / Advance payments on Capital wIP

eszközök értékhelyesbítéSe / Revaluation of'7 . Tátsvi eszközök értékhelyesbítése i Revaluatton ot tqnglqlgjlsets

| 761 104
BEF. PÉNZÜGYI EszKöZÖK / FIN4|{!!4!-!|'{yESTlvIENfg

I761 1
l. Tartós rószesedés kapcs. váll._ban / Long term in].q ]9! I 741 104

2. Tartósan adott kölcsön váll.-ban / Long term loans g. to rel. co

3. Egvéb tartós részesedés / other long term i1y9s!19n19

4. Tartós kólcsön e' rész.-i v-.ban 1. váll-.ban / Long term loans to rel' co'

tartósan adott kölcsön / other long term loans given

6. Tartós hitelviszonyt megt._ő értékpapír / Securities repr. long term loans

7. Befektetett p éruúgyL eszközok értékh._e / Revaluation of financial inv'

oldal / page: 1/l
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Cégjegyzék száma lCourt registration number

Pannon Váltó Nyrt

Foreóeszkozök & Aktí' Elhatárolások / Current Assets & Accruals

1. Anyagok i Raw materials

2. Bef'len termelés és felkész termékek / Work in pr. & semifin'

3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok / Livestock

4. Késztermékek / Finished

6. Készletre adott előlegek / Advances on inventories

KÖVETELÉSEK / RECEIVABLES 130 210

12 91'7l. Követelések árusz.-ból:és szolg.-ból / Receivables from crrstomers

2. Köv._ek kapcs. váll.:sal szemben / Receivables from related customers

3. Köv.-ek e. rész.-i v.--ban 1. váll-sal szemben / Receivables from rel' co'

4. Váltókövetelések / Bills receivable

5. Eevéb követelések / other receivables

ÉnrÉxplpÍnoK / sEcURITIEs

l. Részesedés kapcsolt,vállalkozásban / Investment in related

részesedés / Qther shares and investments

iát,üzletrészek / own shares

14 1814. Fore.-i célú hv-t megt.-ó értékpapírok / Bonds bought for resale

PÉNZESZKÖZöK / LIQUID AssETs

7. Pénztár' csekkek / Cash in hand'

AKTÍV IDoBELÍ ELIIATÁRoLÁsox l ACCRUBD & DEF. A

l. Bevételek aktív idóbeli elhatárolása / Revenue accrued

2. Költséeek. ráfordítások aktív időbeli elhatárolása / Costs deferred

3. Halasztott ráfordítások / Deferred expenses

EsZKÖzÖK ÖssznsnN / ToTAL AssETs 2 9st 458 2 775 791

5trri-9
PANNoN-vÁe-rÓ

Keltezés:/ Date Budapest,2013.04.03 íektetesi és
t

a vállalkozás vezetője (

P.H. / Stamp Managing Director

oldal / page: l/l
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Pannon váltó Nyrt

Saiát Tőke es a cettatatékok / EquirY and Provisions

PANlsO?{_VÁLÍo
Keltezés:/Date Budapest,2.l30403 ,f"x1x1?::"&-iÍffijllL"9 kgl(}

a vál1alkozás vezetóje (képviselóje) /

Managing Director

adato eFt-ban / i HU

Sorsz

#

l tctet megnevezése / Denomination Előző év

Prev. vear
Módosításol
Corrections

Tárgyév
Current year

a b c d e

D. Saját tőke / D. Sharehold94g!'ty 2 185 480 2 136 923

I. Jegvzett tőke / t. Issued'capital 1 750 000 I 750 000

ebból / of which:

a) visszavásárolt ré''.'.dé'.'éué'ték.''l o .

TI. Jegyzett, de még be nem fi".t.tt tők. / I.'u.d b

[I. Tőketartalék / Capital reserve 343 818 343 818

IV. Eredménvtartalék / Accumulated profit reserve -33 068 -88 284

v. Lekiitiitt Tartalék / Limited reserve 179 947 119 947

vI. Értékelési taÉalék / Evaluation reserve

VII. Mérleg szerinti eredmény i Ba|ance_sheet profit or loss figure -55 21,7 -48 558

E. Céltartalékok /Provisions

l. Céltartalék a várható kötelezettségekre / Provisions for expected liab'-s

2. Céltarta|ék a iövóbeni költségekre / Provisions for expected costs

3. Egyéb céltartalék / other provisions

P.H. i Stamp

oldal / page: l/l
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Cég1egyzék száma l Court registration number

Pannon Yá.Jtő Nyrt

K<itelezettséeek & Passáv Elhataiolasok / Liabililiéí & AccruálS
eFt-ban / in

A tétel megnevezése / Denomination

HÁTRÁsoRoLT KoTELEZETTSÉGEK / SUBoRDINATED LIA

l. Hátlas. köt.-k váll.-sal szemben / Subord' liab.-s ag. related co

2. Flátras' köt.-k e. rész.-i v.-ban l. váll._sal sz. / Subord. liab.-s ag. o. inv.

3' Hátras. köt.-k e' .-val szemben / Subord. liab.-s ag other

HosszÚ LEJÁRATÚ Kornr,BznrrsÉGBK / LoNG-TERM LIA

1. Hosszú leiáratra kapott kölcsönök / Long-term loans

2. 
^Ívá|toztatható 

kötvények / Convertible bonds

3. Tartozások kötvénykibocsátásból / Liabilities ofbonds issued

i1esztési hitelek / Investment and4. Beruházási és feilesztési hitelek / Investment and development cledits

5. Esvéb hosszú leiáratú hitelek / other long-term credits

t váll.-sal szemben / Durable liab.-s ag. rel. co.

7. Tartós köt.-k e. rész.-i v-ban 1. váll.-sal sz. / Durable liab._s ag. other inv.

kötelezettségek / other long-term liabilities

RöVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK / SHoRT-TERM LIAB

1. Rövid leiáratú kölcsönök /

ebból: átváltoztathatő kötvények / from which: Convertible bonds

2. Rövid leiáratú hitelek / Short-term credits

3. Vevótől kapott előlegek / Advances received from customers

áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) / Vendors

5. Yáltotartozások / Bills payable

-ú köt.-k kapcs. vá11.-sa1 szemben / Short term liab._s ag. rel. co. 24 289

7. Rövid lej._ú köt'-k e. rész.-i v.-ban lévó v.-sal sz. / Sh-t. liab.-s ag. rel. co.

8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek / other short-term liabilities

V IDOBNLI ELH.-OK / ACCRUED EXP. AND DEF. INC.

1 . Bevételek passzív idóbeli elhatárolása / Income deferred

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása / Accrued expenSeS

3. Halasztott bevételek / Deferred revenue

Források összesen / Total Sources 2 951 458 2 775 791

Keltezés:/ Date
PANNON NAwo /^, \ .

Budapest,2ol3 04 03' lngatlanbefektetési é.5 JJc)'"s 6v"CI
í(Íz

P.H. / Stamp Managing Director

oldal / page: l/l



1 I 1 3 7 6 6 5 6 8 1 0 I 1 4 0 1

Stat számjel Statistical eode
2012

ad

Keltezés:/ Date
PANNoN-vÁlrÓ

0 I 1 0l-l0l4l2l81412
Cég|egyzék száma lCourt registration number

Pannon vá|tő Nyrt

Üz]eti eredménv lerrezetéié l Éie*e' to get to operational Profit
Ihousands H

torsz

#

A tétel megnevezése / Denomination Előző év

Prev. vear
Mód osítások
Corrections

Tárgyév
Current vear

a b c d e

01 . Belföldi értékesítés nettó árbevétele / Net domestic sales revenues 8 040 l5 60(

02. Export értékesítés nettó árbevétele /Net export sa1es revenues

I. ÉÉékesítés nettó árbevétele / Net sales revenues (0r+02) 8 040 15 60ó

n. saját előállítású eszk. akt. értéke / Cap. value ofself-man. assets

03. Saját term.-ű készletek állományvált'-a / Change in self_marr. inventories

04. Aktivált saját telj._k értéke l Capitalized value of own perf. (03+04)

III. Egyéb bevételek / other revenues 3 895 91 075

ebből: visszaírt értékvesáés / from which: recalled write-off

05. Anyagköltség / Cost of materials I 654 848

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke / Services consumed 10 490 8 648

07. Egyéb szolgáltatások értéke l other services 5 703 7 25s
08' Eladott áruk beszerzési értéke l Cost ofgoods sold

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke l Forwarded costs t 325
IV. Anyagjellegű ráfordítások / Material-type exp. (05+06+07+08+09) 17 847 18 07ó

l0. Bérköltség / Sa1aries 7 0'79 7 788
l 1. Személyijellegű egyéb kifizetések / other payments to personnel I 99t I 643
12. Bérjárulékok / Payroll taxes 2 042 2 05s

V. Személyi jellegű ráfordítások / Payments to personnel (10+1 1+12) lt 112 11 486
VI. Ertékcsökkenési leírás / Depreciation 7 1.48 6 689
vil Egyéb ráfordítások / other expenditures 7 883 100 07s

ebbol: értékvesztés l from which: write_off

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye / Operating profit or |oss -32 055 -29 645

Budapest,2013.04.03. lngatlan

vállalkozás v ezetője (képviselője) /
P.H. / Stamp Managing Director

oldal / page: l/1
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Pannon váltő Nyrt
Eves besámolo pRrnvENYKim

Mérleg szerinti eredmény / Figures to get to Net DroÍit
tok

VIII. Pénzügyi műveletek bevétele / Income from fin. l3+14+15+16+17)

PANNoN-vÁuro

0 I I 0 0 )4 I 4 2

Sors:

T
A tételmegne Eliizíj év

Prev. vear
c

Módosítások
Corrections

d

Tárgyév
Current year

l3. Kapott (áró) osztalék' részesedés / Interests received
e

ebbol: kapcsolt VállalkozáStól kapott / from which: get from rel. co
l4. Részesedések értékesítésének árfoly.-e / Income from investments 17 500

ebbÓl: kapcsolt vállalkozástól kapott / from which: get frnm rel

15. Bef. pü-i eszközök kamatai, árfolyamnveresése / othe from fi
ebbol: kapcsolt vállalkozástól kapott i from which: set from rel

lo. tgyeD Kapott 0árÓ) kamatok és kamatj. bev.-k / other interests received 9 271 4 724
ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott / from which: qet Íi 8 674 4 390

t l. renzugyt múveletek egyéb bevételei / other financial income 61 34s 48 906
88 116 53 630

l 8. Befektetett pénzügyi eszközök árf.v.-e / Exchange loss on inv.
ebbÓl kapcsolt vállalkozásnak adott / from which: get frnm rcl

19. Fizetendő kamatok és kamatiellegrjL ráfordítások / Interest id 46 9s7 47 468
eooot; rapcsolt vállalkozásnak adott / from which: get from rel. co. 161 2 78C

zU' Keszesedések' értékp.-k, bankbetétek értékv.-e / WriÍe_offs nf fi. l8 281

IX.
2 1 . Pénzügyi mííveletek egyéb ráfordításai / other expenses on financials 46 040 2s 831

zugyl muveleteK ralorditásai / Expenses of fin. íl8+l 9+2fi+)1\ tlt 278 73 299
B. Pénzügyi műveletek eredménye / Financial profit or loss íIX_il- - ---- \... ../ -23162 -19 669
C. S"okásos vállalkozási e.ed-ény / P.ofit o. i@ -s5 217
x. -49 314

Kendkivüli tlevételek /,Extraordinary income 756xI.
D.

T
Rendkívüli ráfordÍtások :/ Extraordinary expenditures
Kenoxlvüli eredménv / E*t*gin3ry ploÍit or loss figure (XI-XI|
Adózás előtti eredmény / Pre-tax p.oÍit o. l,o.s 1+-C+-D'-

756
-55 217 -48 s58xil

F.

Adófizetési kötelezettség / Tax liabilities
Auuzorr ereomeny / Atter-tax prolit or loss (+_E_XIII) -55 217 -48 556

22. Eredménytartalék ig.v-e osztalékra. rész.-re / I)ivirlenrl fi-n-

G.
uov ry oszraleK es reszesedes / Drvidends paid (approved)

tvrerteg szerlntl eredmény / Prolit or loss Íigure (F+22-23) -5s 217 -48 558

Keltezés:/ Date Budapest,20l3.04.03.

l. oldal / page



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi beszámolójának  

részét képezı  

 

Kiegészítı melléklet  



 

 

Kiegészítı melléklet  

 

1. A gazdálkodó bemutatása 

A Pannon-Váltó Vagyonkezelı és Kereskedelmi Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás 
útján jött létre a jogelıd Váltó Kft-bıl. A részvénytársaságot a Gyır-Moson-Sopron Megyei 
Bíróság, mint  Cégbíróság 1995. január 16-án jegyezte be 08-10-001647 számon a 
cégjegyzékbe. A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság pedig 1995. március 22-én jegyezte be 
01-10-042842 számon.  

A társaság székhelye 2003. február 10-tıl : 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.I/b.  

A társaság részvényei: az Nyrt.-nek 1.750.000 darab, egyenként 1000 Ft névértékő, névre 
szóló, egyenlı jogokat biztosító törzsrészvénye van.  

A társaság tulajdonosi struktúrája a mérleg fordulónapján (2012. december 31.) az alábbi:  

Tulajdonos neve, székhelye  Tulajdonosi és 
szavazati arány  

Pannon Investor Zrt. 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.  49,98 % 
Pannon Consulting Kft. 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102..  24,99 % 
Pannon Consultline Kft. 1039. Budapest, . Kossuth Lajos üdülıpart 102. 12,40 % 
Saját tulajdonban lévı részvények    7,37 % 
Egyéb hazai befektetık    5,26 % 
 
A Társaság leányvállalatai:  

• Pannon Dunapart Kft.: 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., közvetlen 
részesedése 7.500 E. Ft; 2,21 %-os tulajdoni és szavazati arány 

• Pannon Consulting Kft. 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., közvetlen 
részesedése 314.700 E. Ft; 99,9%-os tulajdoni és szavazati arány. 

• Pannon Property Kft.; 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., közvetlen 
részesedése 4.950 E. Ft; 49,5 %-os tulajdoni és szavazati arány. 

• Pannon Consultline Kft.; 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., közvetlen 
részesedése 734.760 E. Ft; 94,20 %-os tulajdoni és 20,00 %-os szavazati arány.  

• Pannon Alfa Kft; 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., közvetlen 
részesedése 370.800 E. Ft; 48,47 %-os tulajdoni és szavazati arány. 

 
• KOKRON Befektetési Kft.: 6800. Hódmezıvásárhely, Teleki u. 18., közvetlen 



 

részesedése: 20.500 E. Ft, 49,40 %-os tulajdoni és szavazati arány. 

• Pannon Property Kft.; 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.; közvetlen 
részesedése 4.950 E. Ft; 49,5%-os tulajdoni és szavazati arány. 

 
A Társaság jelentıs közvetlen befolyással ( 25 % feletti szavazat ) rendelkezik az alábbi 
társaságban:  

• Pannon Property Kft.; 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.; részesedése 
4.950 E. Ft; 49,5%-os tulajdoni és szavazati arány. 

• KOKRON Befektetési Kft.: 6800. Hódmezıvásárhely, Teleki u. 18., részesedése: 
20.500 E. Ft, 49,40 %-os tulajdoni és szavazati arány. 

• Pannon Alfa Kft; 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.: közvetlen 
részesedése 370.800 E. Ft; 48,47 %-os tulajdoni és szavazati arány. (közvetett 
részesedés 71,54 %) 

 
      

A Társaság közvetlen irányítást biztosító befolyással (75 % feletti szavazat) rendelkezik: 

• Pannon Consulting Kft. 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.; részesedése 
314.700 E. Ft; 99,9%-os tulajdoni és szavazati arány. 

• Pannon Consultline Kft.; 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.;, részesedése 
734.760 E. Ft; 94,20 %-os tulajdoni és 20,00 %-os szavazati arány.  

 
2. A számviteli politika alkalmazása  

Az éves beszámoló aláírására köteles személy: 
Szlávik László (2040 Budaırs, Beregszászi u. 53) 
 
A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint 
vezeti. A Társaság 2012. évi könyvelését a Magonyné Szabó Melinda vállalkozó végzi. 
(2000 Szentendre, Bolgár u. 4. Regisztrációs száma: 003248 ) 

A Társaság az éves beszámoló auditálásával a Régel Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó 
Kft-t (6500 Baja, Deák F.u.9.; MKVK: 001670), azon belül személy szerint Nercz Ferenc 
(6500 Baja, Szivárvány u.87; MKVK: 002204) könyvvizsgálót bízta meg.  

A Társaság által választott beszámoló formája: éves beszámoló. Az eredmény kimutatás 
választott formája: összköltség-eljárással készített eredmény kimutatás. A Pannon-Váltó Nyrt. 
a beszámolóban a mérleget A, az eredmény kimutatást A változatban állította össze. Jelen 
beszámoló a 2012. január 1.-2012. december 31. idıszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 
2012. december 31. A társaság a számviteli politikájában 2012. évre a mérlegkészítés napját 
2013. március 15.-ben jelölte meg.  



 

Jelentıs összegőnek minısül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, 
ha az abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 
mérlegfıösszegének 2%-át, vagy 500 M. Ft-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák 
hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, elızı 
évek módosításaként kerül bemutatásra. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló 
hibáknak minısülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét 
megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20%-kal változik. A megbízható 
és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentıs összegő hibák feltárása esetén a feltárás évét 
megelızı üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a 
módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelızıen ismételten közzé 
kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi 
beszámoló kiegészítı mellékletében kell bemutatni. Amennyiben a számviteli politika más 
része eltérıen nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél a jelentıs összegnek a 10 M. Ft-ot 
meghaladó összeg minısül.  
Amennyiben a számviteli politika más része eltérıen nem rendelkezik, úgy a tételenként nem 
jelentıs különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely 
mérleg-vagy eredmény kimutatás sor értéke 50 millió forintot meghaladó értékben változik. 
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható 
használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a 
tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) 
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása idıarányosan (lineáris 
leírási módszerrel) történik. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni 
értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatba vételkor 
értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az 
értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. A maradványérték nulla összeggel vehetı 
figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén 
várhatóan realizálható értéke valószínősíthetıen nem haladja meg a 20%-os mértéket. Terven 
felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 
meg jelentısen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 20%-
os mértéket. Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata az elızı üzleti évhez képest a 
jogszabályi változásokon túl nem változott. Eszerint értékvesztés elszámolására akkor kerül 
sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegő 
különbözet tartós és jelentıs. A Pannon-Váltó Nyrt. az értékhelyesbítés lehetıségével nem 
kíván élni. A Pannon-Váltó Nyrt. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a 
várható, jelentıs, idıszakonként ismétlıdı jövıbeni költségekre céltartalékot az általános 
szabályok szerint képez. Az elızıekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok 
szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem 
történt. A számviteli politika más, meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl 
jelentıs módosítás nem történt. Az eszközök és források leltározása az általános szabályok 
szerint történik, a leltározás szabályai az elızı üzleti évhez képest nem változtak. A 
pénzkezelés szabályai az elızı üzleti évhez képest nem változtak. A beszámoló összeállítása a 
számviteli törvény elıírásainak megfelelıen történt, a törvény elıírásaitól való eltérésre okot 
adó körülmény nem merült fel.  

 

 



 

3.-4. Számszaki adatok, elemzések, mérleghez kapcsolódó kiegészítések  

A társaság mérlegében az adatok összehasonlíthatóak az elızı év megfelelı adatával. 
A mérlegben az elızı üzleti évhez képest az egyes eszközök minısítése változott, mert 
maradványérték került meghatározásra, a kötelezettségek minısítése nem változott. 
Az elızı üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 
A társaság a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetıségével a tárgyévben 
nem élt. 
A tárgyévi beszámolóban az elıírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. 
 
 
Immateriális javak  

adatok E Ft-ban  

Megnevezés   Bruttó érték    Értékcsökkenés   
 Nyitó  Tárgyévi  Tárgyévi  Záró 

érték  
Nyitó  Tárgyévi  Tárgyévi  Záró  

 érték  növekedés  csökkenés   értékcsökk.  növekedés  csökkenés  értékcs.  
         

Szellemi 
termékek  

 
963 

 

  
963      0 963  

 
963 0 

Alapítás 
akt.költs.  

1.621 
  

1.621 1.621 
  

1.621 

Vagyoni ért. 
jogok  

        

Összesen  2.584  963 1.621 2.584  963 1.621 
 
 
 
 
Tárgyi eszközök  

adatok E Ft-ban  

Megnevezés   Bruttó érték    Értékcsökkenés   
 Nyitó 

érték  
Tárgyévi  Tárgyévi  Záró  Nyitó  Tárgyévi  Tárgyévi  Záró  

  Növekedés  csökkenés  érték  értékcs.  növekedés  csökkenés  értékcs.  
Ingatlan  787.608 49.196 60.099 776.705 32.970 4.033 3.193 33.810 
Mőszaki, 
egyéb 
berend.  

72.362 4.415 
 

66.732 10.045 37.284 2.656 35.251 4.689 

Beruházás  9.896  5.071 4.825     
Beruházásra 
adott elıleg 31.407  31.407 0     

Összesen 901.273 53.611 163.309 791.575 70.254 6.689 38.444 38.499 
 
Az ingatlanok értékének csökkenése ingatlan értékesítés miatt következett be. A mőszaki és 
egyéb berendezések értéke is változott. 



 

Az Alfa Art Hotelnél kialakított parkoló feltöltésre került az évente jelentkezı árvízi 
védekezési munkák mérséklésére.  

Részesedések 
 
A Társaság a tavalyi évben Pannon Alfa Fejlesztési és Szolgáltató Kft üzletrészt vásárolt 20 
M Ft névértékben. A Pannon Alfa Fejlesztési és Szolgáltató Kft-ben tıkeemelésre is sor 
került, ennek eredményeképpen a Társaság közvetlen részesedése a Pannon Alfa Kft-ben 
48,47 %-ra csökkent.  

Követelések  

A követelések között szerepel az Áruszállításból és Szolgáltatásból és a Kapcsolt 
vállalkozással szembeni követelés valamint az Egyéb követelések. Az Áruszállításból és 
Szolgáltatásból eredı követelések 12.917 E Ft-os értéket mutatnak. A Kapcsolt Vállalkozással 
szembeni követelések – döntıen tagi hitelek - a Pannon Consulting Kft-vel, a Pannon Alfa 
Kft-vel kapcsolatosan keletkeztek, összértékük 38.593 E Ft. Az egyéb követelések között 
5.704 E Ft értékben munkavállalónak adott kölcsön követelés, az Amazon Sport Hotel Kft-vel 
szemben 434 E Ft követelés továbbá adott elıleg 310 E Ft, és brókercégekkel szembeni 
követelés 1 451 E Ft található. 

 
KÖVETELÉSEK  Összege E Ft-ban 

Követelések szolgáltatásból: 12.917  

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 
Pannon Consulting Kft 
Pannon Alfa Kft 
 

38.593 
37.808 

785 
 
 

Egyéb követelések: 
Munkavállalókkal szembeni követelés 
Amazon Sport Hotel 
Adott elıleg 
Bróker cégekkel szembeni követelések 
 

 
7.899 

 
5.704 

434 
310 

1.451 
 

 
 
 



 

Értékpapírok  

2012. december 31.-én a portfólióban lévı értékpapírok az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

  

                                                             adatok E Ft-ban  

Értékpapír csoport  Záró könyv sz. érték  

Államkötvények    
Egyéb kötvények                        
Részvények  181.535  
Diszkont 
kincstárjegyek  

 

Egyéb értékpapírok  14.181  
Összesen :  195.716 
 

Az értékpapírok 2012. december 31-i könyv szerinti értéke FIFO módszerrel került 
megállapításra. Az ezen értékhez képest képzendı kamatelhatárolás, ill. értékvesztés a 
rendelkezésre álló piaci információk alapján került elszámolásra.  

Saját tıke: A saját tıke csökkent, mivel – 48.558 E Ft adózás utáni eredmény, veszteség 
keletkezett.  

Céltartalékok: A Társaság 2012-ben céltartalékot nem képzett a várható kötelezettségekre.  

Kötelezettségek:  

A kötelezettségek megoszlanak hosszú lejáratú kötelezettségekre, melyek egy része 
átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé (530.123 E Ft értékben - a bankoktól 
felvett Beruházási és fejlesztési hitel), illetıleg rövid lejáratú kötelezettségekre, amelyeken 
belül a bankokkal szemben fennálló 40.000 E Ft hitel, illetıleg a Pannon-Consultline Kft  
társaságtól kapott 12.174 E Ft összegő, valamint a Pannon Dunapart Kft-tıl kapott 12.115E Ft  
hitel tekinthetı jelentısebbnek. Az Egyéb kötelezettségek legnagyobb részét a 
részvényesekkel szemben fennálló és a részvénycserékre, dematerializációra visszavezethetı 
követelések jelentik.  
 
KÖTELEZETTSÉGEK Összege E Ft-ban 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 
Beruházási célú hitel 

50.000 
50.000 

Rövid lejáratú kötelezettségek 
Rövid lejáratú hitelek: 
Beruházási célú hitel 
ERSTE Bank Zrt. rövid. lej. Hitel 

588.859 
520.123 
480.123 

40.000 
Kötelezettségek áruszállítás és szolgáltatásból 
Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt 
vállalakozás 

1.123 
24.289 

 



 

 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 

 
43.324 

 

Mérlegen kívüli tételek :  

Megnevezés Érték (Ft) 

Kezességvállalás a Pannon Alfa Kft. 
hiteleire  

Hitelkeret 110 M Ft 

 
 
5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk 

 
Üzleti tevékenység eredménye: 
 
A társaságnak az értékesítésbıl fakadó nettó árbevétele a korábbi évhez képest nıtt. 
Jelentısen nem változott sem az anyag jellegő ráfordítások, sem a személyi jellegő 
ráfordítások értéke a 2012. évben. E sorok eredményeképpen a Társaság üzemi eredménye 
ugyan veszteséges, de 7 %-kal kisebb annak értéke, mint volt 2011-ben.  
 
 
Pénzügyi mőveletek bevétele:  
 

2012-ben a pénzügyi mőveletek bevételei majd 40 %-kal csökkentek. A pénzügyi bevételek 
döntı része a hitelek, devizák közötti konverzió és a határidıs kötéseknek „köszönhetı”. 
Ezeken a Társaságnak pozitív eredménye keletkezett ugyan, de ezt negatívvá tették a 
pénzügyi mőveletek ráfordításai.  

Pénzügyi mőveletek ráfordításai:  

A ráfordítások döntı része a banki hitelek utáni jelentıs összegő kamat, amely a pénzügyi 
eredményt 46 M Ft-tal rontotta.   

Pénzügyi mőveletek eredménye:  

Összességében elmondható, hogy a Társaság hiába ért el nyereséget a pénzügyi mőveletek 
terén, a 46 M Ft-ot meghaladó kamatfizetési kötelezettséget az egyéb – pl. az értékpapír 
piacon és deviza konverziókon keresztül elért – bevételek és eredmények nem tudták 
kompenzálni. 
 
Rendkívüli eredmény:  



 

2012. évben a Társaság rendkívüli bevételként írta le az elévült kötelezettségeket. 

6. A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése, cash-flow: 

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. - illetıleg leányvállalatainak - 2012. évi tevékenységével illetve 
elért eredményével kapcsolatban összességében elmondható, hogy azt még a tavalyi évben is 
jelentısen befolyásolták a 2008. év ıszén kirobbanó gazdasági válság és annak ingatlanpiacon 
még jelenleg is meglévı hatásai. A Társaság számára alapvetıen fontos hazai ingatlanpiacon 
a helyzet semmit nem változott, nem javult. Az árak a piac szinte egyetlen szegmensében sem 
emelkedtek, de a Társaság számára ennél is nagyobb gond, hogy a nagy értékő üres 
ingatlanok iránt továbbra sincs érdeklıdés a piacon.  
A Társaság eredménye – a negatív üzemi és pénzügyi eredmény következtében – 49 M Ft-ot 
elérı veszteség. Ez 12 %-kal kevesebb, mint a 2011. évi veszteség.  
 
 

Adózás elıtti eredmény, adóalap, társasági adó számítás :  

I. Adózás elıtti eredmény  -48 558 E Ft 
Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés  +6 689 E Ft  
Tárgyi eszközök nettó értéke sztv sz kivezetéskor +88 389 E Ft  
Bírság +232 E Ft 
Adomány +60 E Ft 
II. Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen  +95 370 E Ft  
Céltartalék felhasználás 0 E Ft 
Fejlesztési tartalék 0 E Ft 
Tıkepiaci nyereség 0 E Ft 
Adó tv. szerinti értékcsökkenés  -16 629 E Ft  
Tárgyi eszközök nettó értéke adótv sz kivezetéskor  -79 226 E Ft 
Kapott osztalék  0 E Ft  
III. Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen  -95 370 E Ft  
IV. Adóalap  -49 043 E Ft  
V. Adófizetési kötelezettség Tao  0 E Ft 
VI. Adózott eredmény  -48 558 E Ft  

 
 
 
 
 
 



 

  
Cash flow-kimutatás (adatok E Ft-ban)    

      

1. -55 217 -48 558  
2. 7 148 6 689 93,58
3. 0 0  
4. 0 0  
5. 1 726 -2 673  
6. 56 788 -56 700  
7. 20 100 -17 376  
8. 2 189 -2 991  
9. 2 820 -1 367  
10. 57 563 72 381 125,74
11. -47 332 49 969  
12. 0  
13. 0  

45 785 -626  

14. -103 147 -37 135  
15. 3 820 91 062 2 383,83
16. 0 0  

-99 327 53 927  

17. 0  
18. 0  
19. 536 081 50 000 9,33
20.  
21. 0  
22. 0  
23. 0  
24. -486 996 -100 042  
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek  
26. -104 0  
27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hossz. lejáratú köt. változása 0  

48 981 -50 042  
-4 561 3 259  

T/E év %

I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás
Adózás elıtti eredmény
Elszámolt amortizáció
Elszámolt értékvesztés

Sor-
szám

Megnevezés Elızı év Tárgyév

Passzív idıbeli elhatárolások változása
Vevıkövetelés változása
Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása
Aktív idıbeli elhatárolások változása

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
Szállítói kötelezettség változása
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása

Befektetett eszközök beszerzése
Befektetett eszközök eladása
Kapott osztalék
II. Összesen (14-16. sorok)

Fizetett adó (nyereség után)
Fizetett osztalék, részesedés
I. Mőködési cash flow (1-13. sorok)

II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 
Véglegesen kapott pénzeszközök
Részvénybevonás (tıkeleszállítás)
Kötvény visszafizetés

III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás
Részvénykivocsátás bevétele (tıkebevonás)
Kötvénykibocsátás bevétele
Hitelfelvétel

Hiteltörlesztés, -visszafizetés

Véglegesen átadott pénzeszközök

III. Összesen (17-24. sorok)
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+-I.+-II.+-III. sorok)  



 

 
Vagyoni helyzet, eszközök és tıkeösszetétel alakulása    

Megnevezés Elızı év % Tárgy év % T/E év % T-E év 

Befektetett eszközök 2 572 123 85,75 2 514 180 90,40 97,75 -57 943 

Immateriális javak 0 0,00 0 0,00 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

  Vagyoni értékő jogok 0 0,00 0 0,00 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

  Szellemi termékek 0 0,00 0 0,00 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

Tárgyi eszközök 831 019 26,76 753 076 26,96 90,62 -77 943 

  Ingatlanok 754 638 25,57 742 895 26,76 98,44 -11 743 

  Mőszaki berendezések 25 768 0,87 0 0,00 0,00 -25 768 

  Egyéb berendezések 9 310 0,32 5 356 0,19 57,53 -3 954 

  Beruházások 9 896 0,34 4 825 0,17 48,76 -5 071 

  Beruházásokra adott elılegek 31 407 59,40 0 0,00 0,00 -31 407 

Befektetett pénzügyi eszközök 1 741 104 58,99 1 761 104 63,45 101,15 20 000 

Forgóeszközök 326 462 11,06 258 707 9,32 79,25 -67 755 

Készletek 0 0,00 0 0,00 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

Követelések 130 210 4,41 59 409 2,14 45,63 -70 801 

Értékpapírok 195 929 6,64 195 716 7,05 99,89 -213 

Pénzeszközök 323 0,01 3 582 0,13 1108,98 3 259 

Aktív idıbeli elhatárolások 52 873 1,79 2 904 0,10 5,49 -49 969 

Eszközök összesen 2 951 458 98,60 2 775 791 99,83 94,05 -175 667 

Saját tıke 2 185 480 74,05 2 136 923 76,98 97,78 -48 557 

Jegyzett tıke 1 750 000 59,29 1 750 000 63,05 100,00 0 

Tıketartalék 343 818 11,65 343 818 12,39 100,00 0 

Eredménytartalék -33 068 -1,12 -88 284 -3,18 266,98 -55 216 

Eredménytartalék 179 947 6,10 179 947 6,48 100,00 0 

Eredménytartalék 0 0,00 0 0,00 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

Mérleg szerinti eredmény -55 217 -1,87 -48 558 -1,75 87,94 6 659 

Céltartalékok 0 0,00 0 0,00 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

Kötelezettségek 762 978 25,85 638 859 23,02 83,73 -124 119 

Hátrasorolt kötelezettségek 0 0,00 0 0,00 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,00 50 000 1,80 #ZÉRÓOSZTÓ! 50 000 

Rövid lejáratú kötelezettségek 762 978 25,85 588 859 21,21 77,18 -174 119 

Passzív idıbeli elhatárolások 3 000 0,10 9 0,00 0,30 -2 991 

Források összesen 2 951 458 100,00 2 775 791 100,00 94,05 -175 667 



 

 
Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése %      

Mutatók Elızı év   Tárgy év   T/E év %  

Tıkeerısség mutatója 74,05   76,98   103,97  

(Saját tıke / Mérleg fıösszeg)           

Saját tıke növekedésének mértéke -3,16   -2,77   87,94  

(Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tıke)            

Kötelezettségek részaránya 25,85   23,02   89,03  

(Kötelezettségek / Mérleg fıösszeg)            

Befektetett eszközök fedezete 84,97   84,99   100,03  

(Saját tıke / Befektetett eszközök)            

Tıke forgási sebessége 0,00   0,01   198,52  

(Értékesítés nettó árbevétele / Saját tıke)            

Likviditási mutató I. 42,79   43,93   102,68  

(Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.)            

Likviditási mutató II. 42,79   43,93   102,68  

(Forgóeszközök - Készletek / Rövid lej.köt.)            

Jövedelmezıség alakulásának elemzése      

Mutatók Elızı év   Tárgy év   T/E év %  

Árbevétel-arányos üzemi eredmény -2,69   -0,28   10,35  

(Üzemi tev.eredm./Ért.nettó árbrv.+egy.bev.)           

Árbevétel-arányos szokásos eredmény -0,55   -0,31   55,74  

(Szokásos er./Ért.nettó á.+egy.b.+pü.bev.)            

Árbevétel-arányos adózás elıtti eredmény -0,55   -0,30   54,63  

(Adózás el.eredmény/Összes árbev.+bev.)            

Tıke-arányos jövedelmezıség -0,03   -0,02   91,34  

(Szokásos eredmény/Saját tıke)            

Tıke-arányos jövedelmezıség -0,03   -0,02   89,94  

(Adózás elıtti er./Saját tıke)            

Tıke-arányos jövedelmezıség -0,03   -0,02   89,94  

(Adózott eredmény/Saját tıke)            

Tıke-arányos jövedelmezıség -0,03   -0,02   89,94  

(Mérleg szerinti er./Saját tıke)            

 



 

7. Tájékoztató adatok  
 

Létszám alakulása 2012. 12. 31.  

 Nyitó létszám  Változás  Változás Záró létszám  
Megnevezés 
/fı/  

2012.01. 01.  Belépés  Kilépés  2012. 12. 31.  

Vezetı állású  2 0 0 2 
Beosztott  1 0 0 1 
Összesen:  3 0 0 3 
 
 
A tárgyidıszaki bérköltség:  
 
Bérköltség   7.788 E Ft  
Bérjárulékok   2.055 E Ft 

Egyéb személyi jellegő kifizetések :  

Reprezentáció           1 E Ft 
Költségtérítés                      1.185 E Ft 
Béren kívüli juttatás adó              12 E Ft 
Cégautó adó                  445 E Ft   

Összesen :               1.643 E Ft 

 
Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjainak díjazása ( 2006.01.01-tıl): 
 
 
Betöltött tisztség 

 
 
Díjazás/hó (bruttó, Ft/fı)  

IT elnök  95.000  
IT tag /3 fı/  90.000  
FB elnök  95.000  
FB tag /2 fı/  90.000  
 

Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjai 2009. október 1.-tıl átmeneti idıre lemondtak 
tiszteletdíjukról a Társaságnál. 

 



 

Aktív idıbeli elhatárolások összetétele:  

Bevételek aktív idıbeli elhatárolása: 
 
2013.02.14-i dev. konverzió elhat.   1 764 E Ft 
PC kamat elhatárolás        446 E Ft  
Pannon Alfa kamat elhatárolás          4 E Ft 
PP árbevétel elhatárolás       600 E Ft  
Amazon Sport Hotel kamat elhatárolás       20 E Ft 
Egyéb kamat elhatárolás         51 E Ft 
 
Összesen:                                                        2 885 E Ft  
 
 
Ráfordítások aktív idıbeli elhatárolása:       19 E Ft  
 
     
Passzív idıbeli elhatárolások :  

A társaság 2012. év végén passzív idıbeli elhatárolásként fizetendı kamatot tart nyilván. 
 
Pannon Consultline Kft. kamatelhatárolás                 9 E Ft  
 
 
 
 
 
 

Budapest, 2013. április 03. 
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A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. évi egyedi éves 
beszámolójának részét képezı 

 
 

Vezetıségi jelentés 
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Vezetıségi jelentés 
 
 
A/ Általános cégadatok 
 
A  PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó 
Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság, 
mint Cégbíróság 1995. január 16.-án jegyezte be 08-10-001647 számon a 
cégjegyzékbe. A társaság jelenleg cégjegyzékbe bejegyzett székhelye: 1039 
Budapest, Kossuth üdülıpart 102. I/B. 
Az érvényes alapszabály kelte: 2012. április 27. 
 
Alapításkori és aktuális jegyzett tıke : 1.750.000.000 Ft 
 
Tevékenységi kör :  

 

68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (fıtevékenység)  

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 
tıkemőveletek, értékpapír befektetések) 

68.20’08 Saját tulajdonú, bérlet  ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.10’08 Üzletvezetés 

74.90’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mőszaki 
tevékenység 

82.99’08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítı üzleti tevékenység 

 
A Társaság határozatlan idıtartamra jött létre.  
 
Üzleti év     : 2012. január 1. - december 31.  
Auditor  :Régel Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó 

Kft., 6500. Baja, Deák F. u. 9. 
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A hirdetmények közzétételi helye   : A Társaság, a Budapesti Értéktızsde és a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 
honlapja  

 
 
 
B/ A társaság jelenlegi értékpapír struktúrájának bemutatása 
 
Az üzleti évet lezáró közgyőlés idıpontjában ismert tulajdonosi struktúra: 
  
Pannon Investor Rt.    49,98 % 
Pannon Consulting Kft.    24,99 % 
Pannon Consultline Kft    12,40 % 
Saját részvények         7,37 % 
Egyéb hazai befektetık      5,26 % 
  
 
 
C/ Vállalatvezetés, foglalkoztatás 
 
Az üzleti év során a Társaság Igazgatóságának és Felügyelı Bizottságának tagjai 
személyében változás nem történt. Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjai 
2012. január 1.-tıl jelen jelentés közzétételének napjáig a következı személyek 
voltak.  
 
Igazgatóság: 
Dr. Scheuer Gyula elnök   
Dr. Hardy Ilona  
Jakab Gábor és  
Szlávik László vezérigazgató  
 
Felügyelı Bizottság: 
Pap Géza (elnök) 
Dr. Makra Ágnes 
Dr. Völgyi Tamás  
 
A Társaság vezetı tisztségviselıi, ill. vezetı állású munkavállalói nem  rendelkeznek 
Pannon-Váltó részvényekkel. 
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Az alkalmazottak száma az év végén három fı volt. A tárgyidıszaki bérköltség 
7.778 e. Ft volt.  
 
 
D/ A kibocsátó tevékenységének és gazdálkodásának leírása 
 
 
1,. Rövid általános áttekintés 
 
A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. évi eredményével kapcsolatban összességében 
elmondható, hogy az mind az üzemi eredményt, mind a mérleg szerinti eredményt 
tekintve némileg alacsonyabb veszteséget mutat, mint a 2011. évi beszámoló adatai. 
Ennek magyarázataként több dolog is megemlíthetı. Egyrészt a nettó árbevétel 
soron a bevételek – ezek döntı része ingatlan bérbeadásból származó bevétel volt - 
majd kétszeresére emelkedtek a bázis évet jelentı 2011. évi bevételekhez képest 
miközben mind az anyagjellegő mind a bérjellegő ráfordításokat illetıleg a pénzügyi 
mőveletek eredményét, veszteségét sikerült a korábbi évek szintjén vagy az alatt 
tartani. Ez mindenképpen pozitívnak tekinthetı.   
Ugyanakkor elmondható, hogy a veszteség mértékének csökkenése ellenére is a 
veszteség mértéke továbbra is magas. Ennek oka, hogy a Társaságot folyamatosan 
terhelik az 570 M. Ft-ot kitevı – döntıen 2013. év második felében lejáró - hitelei 
utáni kamatok miközben alaptevékenysége keretében – saját tulajdonú ingatlanok 
adásvétele - sajnos nem tud eredményt realizálni.  
A Társaság eszközei – amint az korábban is többször jeleztük - elsısorban 
ingatlanokban, saját részvényekben illetıleg a döntıen szintén ingatlanokkal bíró 
leányvállalatok üzletrészeiben testesül meg, azaz elmondható, hogy a Társaság és 
leányvállalatai is rendkívüli módon vannak kitéve az ingatlanpiaci körülményeknek 
és az ott bekövetkezı változásoknak. Ezek a körülmények 2012. évben sajnos a 
Társaság számára nem változtak kedvezı módon. A Társaság vezetése 2008-ban 
még azzal számolt, hogy a válság 3-4 évig eltart és 2012-2013 már a gazdasági 
növekedés és az ingatlanpiac élénkülésének az éve lesz. Ennek megfelelıen a tervek 
szerint a Társaság és leányvállalatai már értékesítettek volna legalább egy nagyobb 
értékő ingatlant és annak befolyó bevételébıl visszafizették volna a korábban felvett 
hiteleket. Ma már látható, hogy ez az ingatlanpiaci élénkülés nem következett be, így 
nem sikerült sem a Társaságnak sem a leányvállalatok valamelyikének értékes 
ingatlan eladnia. Ez természetesen azzal járt, hogy a banki hiteleket nem sikerült a 
tervezettek szerint visszafizetnie a Társaságnak, ami egyrészt – még ha évrıl-évre 
alacsonyabb mértékben is – de jelentıs kamatterhet jelent másrészt a banki hiteleket 
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folyamatosan szinte évrıl-évre meg kell hosszabbítani, ami tekintettel az 
ingatlanpiac helyzetére továbbá a banki hitelkihelyezések csökkenı mértékére nem 
egyszerő feladat. A hitelkihelyezés csökkentését a Társaság már az elmúlt években 
is folyamatosan érezte, hiszen hitelkeretét a hitelezı bank folyamatosan szőkítette. 
Ezt a csökkentést a Társaság ez idáig a kisebb ingatlanok eladásából fedezni tudta. 
Ezen kisebb értékő ingatlanok azonban lassan mind értékesítésre kerültek, így a 
Társaság – és leányvállalatai – rákényszerülnek a nagyobb nehezebben értékesíthetı 
ingatlanok eladására. 
Fontos kiemelni, hogy a Társaság hiteleinek nagy része 2013. év második felében 
lejár így azokat ismételten szükséges lesz meghosszabbítani. A Társaság reményei 
szerint ennek nem lesz akadálya, sıt a Társaság reményeket főz az MNB által 
biztosított forrásból a bankok által nyújtandó kedvezményes kamatozású hitelekhez 
is. Ez az alacsonyabb hitelkamatok és az esetlegesen hosszabb lejárat okán 
kedvezıen érinthetnék a Társaság helyzetét. Mindazon által a Társaság jelenlegi fı 
célját, hogy hiteleinek mértékét jelentısen csökkentse, csak úgy tudja megvalósítani, 
ha maga vagy leányvállalatainak valamelyike egy nagyobb értékő ingatlant lesz 
képes eladni. Alapvetıen ez a legfontosabb feladata ma a Társaság vezetésének.  
Bár a Pannon-Váltó Nyrt. mint anyavállalat is rendelkezik ingatlanokkal, ugyanakkor 
tevékenységének értékelésekor – miután vagyonának nagyobbik része ingatlan 
vagyonnal bíró leányvállalatainak üzletrészében testesül meg – a reális állapotokat 
jobban mutatja, ha a Társaság helyzetét leányvállalatainak helyzetével együtt 
tárgyaljuk. A társaságok közötti kapcsolat amúgy is rendkívül erıs, hiszen pl. a 
tulajdonosi kapcsolatokon túl – melyek révén a leányok nagy részében a Pannon-
Váltó Nyrt. közel 100 %-ban tulajdonos - a csoport finanszírozása is egy „belsı 
cash-pooling” rendszeren keresztül valósul meg, azaz pl. ha egy társaság ingatlant 
értékesít, akkor az abból befolyó pénz a keresztfinanszírozás alapján a Pannon-Váltó 
Nyrt.-hez kerül és az anyavállalat hiteleinek törlesztésére fordítódik.  
 
 
 
2. Ingatlanpiac 
 
Az ingatlanpiac helyzetében az évek óta várt reményekkel ellentétben sajnos a 2012. 
év sem hozott javulást. Ezt jól mutatja, hogy az ingatlanpiac helyzetét leginkább 
jellemzı építıipari termelés 2012. évben is – nem megszakítva a 2008 óta tartó 
folyamatot esést – 5,9 %-kal esett. A Társaság számára azonban nagyobb gond volt 
az, hogy a visszaesés jóval nagyobb mértékő volt a Társaság és leányvállalatai 
szempontjából fontosabb olyan piaci szegmensekben, mint pl. a lakásépítés vagy a 
közösségi, egészségügyi, kereskedelmi, szállodaipari  területeken történı 
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fejlesztések, azaz azon területek fejlesztései, amelyekhez a Társaság és leányai 
fejlesztésre alkalmas területekkel rendelkeznek. Ezen területeken sajnos a 
fejlesztések a mai napig nem vagy alig indultak meg, így az érdeklıdés is 
szerényebb a korábban vártnál. Ebben a helyzetben a Társaság vezetése nem tudott 
2012-ben mást tenni, mint hogy megpróbálta az értékesíthetı ingatlanokat a 
piacon értékesíteni illetıleg felkészülni azon reménybeli idıszakra, amikor a 
gazdasági helyzet javulásával – esetleges  állam általi élénkítés útján - újra 
beindulnak azok a fejlesztések, amelyek visszahozhatják a vásárlókat az 
ingatlanpiacra.  

 

Ennek megfelelıen a Társaság menedzsmentje 2012. évben:  

 

- kezelte a tulajdonában és leányvállalatai tulajdonában lévı ingatlanokat 

- meghirdette azon ingatlanokat eladásra, amelyek értékesítésre alkalmas 
állapotban voltak és 

- a még értékesítésre nem alkalmas állapotban lévı területeket alkalmassá 
próbálta tenni az eladásra  

 

 

1.1. Ingatlanok kezelése 
 

A Pannon-Váltó ingatlan portfóliójában jelenleg egy olyan ingatlan van, amely 
bérbe adható. A római parton lévı hotel ingatlan már évek óta bérbeadásra is 
került, amely a beszámolóban szereplı bevételeket biztosította. Egyéb, 
bérbeadásra alkalmas olyan ingatlana, amely jelentısebb bevétellel kecsegtetne 
nincs a Társaságnak. 

 

1.2. Ingatlanok eladása 

 

A Társaság a tavalyi évben két ingatlanát értékesítette. Ebbıl az egyik egy kisebb 
értékő ingatlan volt, míg a másik budapesti nagyobb értékő ház volt.  

 

1.3. Területek értékesítésre elıkészítése 
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E tevékenység a Társaság tulajdonában lévı egyik ingatlant érintette, amely a 
Római parton található. E területre az önkormányzat 2012 szeptemberében 
korlátozási tilalmat rendelet el. Ennek oka a sajtóban is többször megírt mobilgát 
építésével függ össze. A terület értékét maga a gát megépítése mindenképpen 
kedvezıen érintené ugyanakkor az még nem tudható, hogy a gát megépítésével 
együtt járó és a Római part jövıbeni funkcióját szabályozó jövıbeni változások 
milyen eredménnyel járnak. Ez akkor, ha a beépítési funkciókat az új építési 
szabályzat szőkítené, kedvezıtlen lenne a Társaság tulajdonában lévı majd 1 
hektáros terület értékét illetıen.  

 

2. Pénz-és tıkepiac 

 

Társaság pénz- és tıkepiaci tevékenysége a korábbi évekhez képest ma már 
marginális. Az ügyletek többsége a hitelek devizák közötti konverzióját tette ki, 
illetıleg kisebb mértékben határidıs index- és devizaügyleteket. Ezekbıl a 
Társaságnak ugyan jelentısebb eredménye származott ugyanakkor a pénzügyi 
mőveletek eredménye a jelentıs összegő, hitelekhez kötıdı kamatkiadás miatt – 
ennek összege 46 M. Ft. - továbbra is közel 20 millió Ft-os veszteséget mutat. A 
pénz-és tıkepiaci szegmensben a Társaság a jövıben is csak korlátozott mértékben 
tud részt venni. Amíg jelentısebb bevételek nem keletkeznek a Csoporton belüli 
ingatlan eladásból, addig nem biztosított az ezen a piaci szegmensben kötendı 
ügyletekhez szükséges fedezet megteremtése.  

 

 
E./ Szöveges kiegészítés a mérleg beszámolóhoz 
  
A Mérleg sorait vizsgálva a Befektetett eszközök értéke alig 2 %-os mértékben 
csökkent. Ez döntıen tárgyi eszközök majd 10 %-os csökkenése és a befektetett 
pénzügyi eszközök alig 1 %-os növekedése mellett valósult meg. A tárgyi eszközök 
csökkenésének oka az eladott ingatlanok kivezetése – egyrészt az ingatlanok soron 
illetıleg a beruházás soron – illetıleg eszközök eladása, ezek között is gépkocsik 
értékesítése. Ezzel szemben növekedett befektetett pénzügyi eszközök értéke, amely 
egy a konszolidációs körbe tartozó társaság üzletrészét érintette. 
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A Forgóeszközök értéke a tavalyi évben közel 20 %-kal csökkent 2011. évhez 
képest. Jelentısen, közel harmadára csökkent a – elsısorban a csoporton belüli – 
követelések értéke, amely a csoporton belüli hitelek egyszerősítésére vezethetı 
vissza. Szintén jelentısen csökkent az aktív idıbeli elhatárolások soron szereplı 
összeg. Ennek magyarázata, hogy 2011. évben a Társaságnak volt egy jelentıs 
devizapozíciója, amelynek nyeresége az éven túli lezárása miatt itt ezen a soron 
jelentkezett. Ilyen nagymértékő és a 2013-ra áthúzódó elhatárolt nyereség a tavalyi 
évben nem volt. 
 
Nem változott gyakorlatilag az értékpapírok állományának értéke sem. Az állomány 
legnagyobb részét kitevı saját részvény állomány a korábbi idıszakhoz képest nem 
változott, míg némileg emelkedett az befektetési jegyben lévı befektetések értéke. 
Ennek magyarázata, hogy a Társaság a deviza ügyletekhez szükséges fedezetet a 
lehetıségek szerint minden esetben befektetési jegyben tartja. 
 
Összességében – elsısorban a tárgyi eszközök és a követelések csökkenésére 
visszavezethetıen – a Társaság eszközei 2012. évben majd 6 %-kal csökkentek a 
bázisévet jelentı 2011. évi számokhoz képest.   
 
 
A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a saját tıke a 2012. évi negatív 
eredmény révén a veszteség értékével, 2 %-ot meghaladó mértékben csökkent.  
Majd 17 %-ot megközelítıleg 122 M. Ft.-tal, csökkent a Kötelezettségek értéke is. 
Nıtt ugyan a Társaság hosszú lejáratú kötelezettségeinek értéke, hiszen az 
átstrukturálás eredményeképpen 50 M. Ft. hosszú lejárta hitele keletkezett a 
Társaságnak ugyanakkor döntıen a hitelkeretek szőkítésére és a tagi hitelek 
egyszerősítésére visszavezethetıen közel 170 M. Ft-tal lett kisebb a rövid lejáratú 
kötelezettségek értéke. 
    
Az Eredmény-kimutatást vizsgálva megállapítható, hogy a Társaságnak 
értékesítésbıl fakadó nettó árbevétele majd kétszeresére emelkedett a korábbi 
évihez képest. Ennek legnagyobb része a magasabb összegő bérleti díjakra 
vezethetı vissza. Az egyéb bevételek az eladott ingatlanok és gépkocsik vételárát 
tartalmazzák, míg az egyéb kiadások ezen eszközök nyilvántartási értékén túl egy 
közel 2 M. Ft-os vissza nem igényelhetı ÁFÁ-t és 10 M. Ft. ingatlan- és telekadót. 
Ezen utóbbi tételek miatt az egyéb ráfordítások értéke 9 M. Ft-tal haladja meg az 
egyéb bevételek értékét.  
A személyi- és anyagjellegő ráfordítások értéke alig változott.  
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A pénzügyi mőveletek eredménye, vesztesége a korábbi évihez képest 15 %-kal 
alacsonyabb lett. Ez a fizetendı kamatok némi növekedése mellett elsısorban arra 
vezethetı vissza, hogy 2012. évben a devizakonverziók eredményeképpen 15 M. Ft. 
míg a határidıs ügyletekre visszavezethetıen közel 6 M. Ft. eredményt sikerült a 
Társaságnak elérnie, ami jelentısen csökkentette a kamatfizetések miatti pénzügyi 
veszteséget. 
 
A Társaság eredménye – a negatív üzemi és pénzügyi eredmény következtében – 
48,5 M. Ft-ot elérı veszteség. Ez 12 %-kal alacsonyabb 2011. évi veszteségnél.  
 
A Társaság részvényeinek likviditása a Budapesti Értéktızsdén nem jelentıs, 
forgalma a korábbi évhez képest csökkenı tendenciát mutat.  
 
 
 
Budapest, 2013. április 03.  
 
 
           
 
  
            Pannon-Váltó Nyrt.  
 
 



,!-QleqrcI"
Wí et Qenzt;qa; Canáandó KCq

Független kiinyrvizs gálói j elentés
A Pannon váltő, Nyrt tulajdonosainak

Az éves beszámolóról készült ielentés
Elvégezttik a Pannon Váltó Nyrt mellékelt 2012. évi éves beszámolójának a
könywizsgáIatát, amely éves beszámoló a 2012. december 31-i fordulónapra elkészített
mérlegből _ melyben az eszkozok és források egyező végösszege 2.775.791E Ft, a mérleg
szerinti eredmény -48.558 E Ft veszteség _, és az ezen időponttal végződő éwe vonatkozó
eredmény-kimutatásból, valamint a számviteli politika meghatároző elemeit és az egyéb
magy ar ázo informác i ó kat tartalm aző kie gészítő me l l ékl etb ő l ál1.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszrímolónak a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban
történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyanbelső kontrollokért, amelyeket
a vezetés sztikségesnek tart althoz, hogy lehetővé váljon az akar csalásból, akáÍ hibából eredő
lényeges hibáS állításoktól mentes éves besziímoló elkészítése.

A könywizsgáló felelőssége
A mi folelősségtink az éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapjan.
Köny'wizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizs gáIati Standardokkal összharrgban
hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az .iikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgél'atot ttgy tewezzük meg és hajtsuk végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezztink arról' hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges
hibás állításoktól.
A könyr,wizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását' amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és
közzétételekÍől. A kiválasztott eljiárások' beleértve az éves beszámoló akrír csalásból, akár
hibából eredő, lényeges hibás állításai kockrízatainak felmérését is, a könywizsgáIő
megítélésétől fiiggnek. A kockrízatok ilyen felmérésekor a könywizsgálő az éves beszámoló
gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső
kontrollt azért métlegeli, hogy olyan könywizsg álati eljarásokat teive Zzen meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek' de nem azért, hogy a gazdáIkodó egység belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgalát rnagában
foglalja továbbá az alkaImazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés ríltal
készített számviteli becslések ésszeniségének, valamint az érr". beszámoló átfogó
pr ezentálásának értékelé sét i s.
Meggyőzodésiink, hogy a megszerzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyúj t kön1wviz s gá1ó i véleményünk me gadásiíhoz.

Vélemény
Véleményünk szerint az éves beszámoló megbízhatő és valós képet ad a Pannon Váltó Nyrt
2012. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal
összhangban.

BATA, DerÍk E u, 9.
Tblefon/fak: (79) 422-323 H-6500

" E-níait : nfre gel@ gmail. C om,
http : / / w eb: t- ontine. hu / nfre get
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Egyéb jelentéstételi kötelezettség: Az iiz|etijelentésről készüIt jelentés
Elvégeztük a Pannon Váltó Nyrt mellékelt2OI2. évi éves beszárnolójához kapcso1ódó, 2012.
december 3 1 -i fordul őnapta vonatkozó évi üzleti j elentéséne k a vizsgálatát.
A vezetés felelős az i,lzleti jelentésnek a számviteli törvényben 

-foglaltakkal 
össáangban

történő elkészítéséért. A mi felelősségünk az üzleti jelentéi és az-rgyun-on üzleti évre
vonatkozó éves beszámoló összhangjának megítélése ' Az izleti jelentéssel kapcsolatos
munkiínk azizletijelentés és az éves beszámoló összhangjának megítZlésére korlátozódott és
nem tartalmazta egyéb, a gazdálkodó nem auditált számviteli 

''yi1u*tu.tásaiból 
levezetett

információk áttekintéSét.
Véleményünk szerint a Pannon Váltó Nyrt 2012. évi üzleti jelentése a Pannon Váltó Nyrt
2012. évi éves beszámolój ánakadatúval összhangban van.

Keltezés: Budapest, 2013. április 25.

Nercz Ferenc

ügyvezető

Régel K<inywizsgáló Kft

6500 Baja Derák F. u. 9.

MKVK 001670

Nercz Ferenc

kamarai tag könpvizsgáló

MKVK OO22O4


