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A PANNoN VÁLTÓ NYRT. és leányvállalatai lFRS szabványok szerint elkészített, konszolidá
pénzügyi beszámolója a 2012.december 3í-i fordulónappal zárult pénzügyi évről

A PANNoN VÁLTÓ NYRT és |eányvállalatai 2012.12.31-i mérleg kimutatása
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Ertékcsökkenés és értékvesztés
123 376

műveletek ráford ításai

Részesedés a társult vállalkozás

észvényesek részesedése az eredménvbol
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Pannon Váltó NyÉ. és leányváIlalatai konszo!idált cash-flow kimutatás
a 2012. december 3í_én végződő üzleti évre
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A Pannon Váltó Nyrt. 2012. évi konszolidált  

beszámolójának részét képezı  

 

 

 

 

Kiegészítı melléklet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Kiegészítı megjegyzések és mellékletek a konszolidált beszámolóhoz. 

 

1. A gazdálkodó és környezetének 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: a részvénytársaság 1.750.000 darab, egyenként 1000 Ft névértékő, 
névre szóló, egyenlı jogokat biztosító törzs-részvénnyel rendelkezik.  

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

Tulajdonos neve, székhelye  
Szavazati 

arány 
Pannon Investor Zrt. 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.  49,98 %  
Pannon Consulting Kft. 1039 Budapest, Kossuth L. üdülıpart 102. 24,99 %  
Pannon Consultline Kft. 1039 Budapest, Kossuth L. üdülıpart 102.  12,40 %  
Saját részvények 7,37 %  
Belföldi magánszemélyek tulajdona:  5,26 % 
 
A Társaság részvényei tızsdén jegyzettek, a tulajdonosi struktúrában „egyéb hazai 
befektetık”-ként megjelölt 5,26 % tulajdonképpen a tızsdei forgalom során közkézre 
került részvényeknek felel meg, ez 92.050 darab részvény. 
 

A társaság leányvállalatai:  

· Pannon Dunapart Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102. részesedése 7.500 
eFt, 2,21 %-os tulajdoni és szavazati arány 

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

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

· Pannon-Alfa Kft; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., részesedése 370.800 E. 
Ft; 48,47 %-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. 

A társaság jelentıs 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 üp. 102., részesedése 370.800 E. Ft, 
48,47 %-os tulajdoni és szavazati arány. 

A társaság közvetlen irányítást biztosító befolyással (75 % feletti szavazat) rendelkezik 
az alábbi társaságokban: 
   

· 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 %-os szavazati arány .  

A leányvállalatok közül kettınek résztulajdona van a Pannon Váltó Nyrt.-ben. A 
Pannon Consulting Kft. az anyavállalat részvényeinek 24,99 %-át (437.412 E. Ft), a 
Pannon Consultline Kft. pedig az anyavállalat részvényeinek 12,40 %-át (216.926 E. 
Ft.) birtokolja. Esetükben tehát viszont-tulajdonlásról van szó, amit a konszolidáció 
során ki kell szőrni. 
 

A társaságok legfontosabb tevékenységei:  

Az anyavállalat fı tevékenysége az ingatlanforgalmazás. Pénzügyi bevételszerzı 
tevékenysége keretében saját nevében és saját számlára értékpapírokat is vásárol és elad. 
A leányvállalatok tevékenysége is az ingatlanok forgalmazásával és egyéb módon történı 
hasznosításával (p1 bérbeadás) van összefüggésben. Markánsan csak a Pannon Property 
Kft. tér el ettıl, ez a társaság egy szállodát üzemeltet. 

2 A beszámoló összeállításának alapelvei: 
 

Nyilatkozat az IFRS-eknek való megfelelésrıl: 
 



A Pannon Váltó Nyrt és leányvállalatai konszolidált éves beszámolója a nemzetközi 
pénzügyi beszámolási standardokkal (IFRS) összhangban készült, ahogyan azt az Európai 
Unió befogadta.  
Az IFRS a Nemzetközi Számviteli Bizottság (IASB), valamint a Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardértelmezı Bizottság (IFRIC) által elfogadott standardokat és 
értelmezéseket foglalja magában. 

 
A konszolidálásba bevont társaságok kiválasztása:  

 
A Pannon cégcsoport tulajdonosi felépítésébıl következıen a „piramis csúcsán” egy 
eddig nem említett társaság, a Pannon-Line Ingatlanforgalmazási és Gazdasági Tanácsadó 
Kft. (székhelye: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., cégjegyzékszáma: Cg.: 
01-09-698761) szerepel. Ennek tulajdonában áll 99,5 %-os tulajdoni hányaddal a már 
említett Pannon Investor Zrt., amely a legnagyobb tulajdoni hányaddal (49,98 %) 
rendelkezı közvetlen tulajdonosa a Pannon Váltó Nyrt.-nek. 

Miután a konszolidálás kizárólagos oka a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 
(továbbiakban Sztv.) 117.§ (5) bekezdése, illetve a BÉT Zrt. Bevezetési és Forgalomban 
tartási Szabályzata, a Pannon Váltó Nyrt részvényeinek tızsdei forgalmazása illetıleg a 
Pannon Váltó Nyrt.-nek az említett közvetlen (Pannon Investor Zrt.) és közvetett 
(Pannon-Line Kft.) tulajdonosaival a tulajdonviszonyon kívül egyéb gazdasági kapcsolata 
nincsen, a konszolidáció szempontjából a Pannon Váltó Nyrt.-t kell anyavállalatnak 
tekinteni.  

A konszolidálásba tehát a Pannon Váltó Nyrt már említett leányvállalatait kellett bevonni. 
Ezek közül a KOKRON Befektetési KFT és a Pannon Property Kft. maradt ki, mert a 
konszolidált beszámoló nélkülük is megbízható és valós képet ad a vállalatcsoport 
vagyoni, pénzügyi és jövedelmezıségi helyzetérıl, a lényegesség, a ráfordítás és haszon 
elve alapján. 
 
Belépett viszont a konszolidációs körbe egy „unokavállalat”. A Pannon Dunapart Kft. 
(székhelye: 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-
885223) a leányvállalatként számításba vett Pannon Consultline Kft. és Pannon 
Consulting Kft. leányvállalata. Jegyzett tıkéje 340 M Ft, ebbıl 339,5 M. Ft a két 
leányvállalat Kft részesedése.  
 

A konszolidálás alapvetı megfontolásai: 

Az anyavállalat és konszolidálásba bevont leányvállalatai - tekintettel arra, hogy 
magyarországi bejegyzésőek - könyveiket forintban vezetik, így eltérı pénznemek miatt 
átértékelésekre nem volt szükség.  

A szóban forgó vállalkozások számvitelüket tekintve azonos módszereket és értékelési 
elveket alkalmaznak, így eltérı értékelésbıl származó különbözetek a konszolidált 
mérlegben és eredmény kimutatásban nem szerepelnek.  

A konszolidált beszámoló a társaságok 2012. december 31.-i mérlegforduló napra 
vonatkozó beszámolóiból indult ki. Minden társaság könyveit magyar nyelven, a kettıs 
könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A társaságok által választott beszámoló 



formája: éves beszámoló, melyben a mérleg „A” típusú, az eredmény kimutatás pedig 
összköltség-eljárással készített, szintén „A” típusú.  

A társaságok (amelyeknél a Sztv. szerint kötelezı a könyvvizsgálat) az éves 
beszámolóinak 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 bízták meg.  

A könyvvizsgáló a Pannon Váltó Nyrt és leányvállalatai 2012. évi beszámolóit korlátozás 
nélküli, hitelesítı záradékkal látta el.  

A konszolidált beszámoló aláírására köteles személy:  
Szlávik László  
2040 Budaörs, Beregszászi u.53.  
 
 
3. A számviteli politika alapvetı megfontolásai: 
 
••A Pannon Váltó Nyrt számvitelében nem alkalmazza a számviteli törvény (2000. évi C. 
törvény) 59/A-F. § által lehetıségként biztosított valós értékelést. 
 
Felmentés egyes standardok alkalmazása alól. 
 
A gazdálkodó az alábbi felmentéseket választja: 

• üzleti kombinációk, IFRS 3, IAS 27. 
• valós érték vagy átértékelés, mint feltételezett bekerülési érték, 
• munkavállalói juttatások, IFRS 2. 
• halmozott átszámítási különbözetek, 
• összetett pénzügyi instrumentumok, IAS 32/39, IFRS 7. 
• leányvállalatok, társult- és közös vállalkozások eszközei és kötelezettségei. (könyv 

szerinti értéken értékelünk) IAS 27, IFRS 3. 
 
IAS 1 A pénzügyi kimutatások 
 
••Az IFRS számviteli politikában megállapítottuk a pénzügyi kimutatások elkészítésének 
alapelveit, az IAS 1 elıírásai szerint, ideértve a vállalkozás folytatásának feltételezését, a 
prezentálás és besorolás következetességét és a lényegességet.  
••Megállapítottuk, hogy az eszközöket és kötelezettségeket, illetve a bevételeket és kiadásokat 
nem lehet egymással szemben elszámolni, kivéve, ha ezt egy másik IFRS lehetıvé teszi vagy 
megköveteli. 
••A pénzügyi kimutatásokban szereplı összegek esetén be kell mutatni a korábbi idıszakok 
összehasonlító adatait is. 
••Meghatároztuk, hogy a pénzügyi kimutatásokat évente kell készíteni. Amennyiben a 
beszámolási idıszak vége megváltozik, és így a pénzügyi kimutatásokat nem egy éves 
idıszakra készítjük el, további közzétételekre is szükség van. 
••A részvénytársaságnál a teljes körő pénzügyi kimutatások az alábbi elemekbıl állnak: 
 
--mérleg kimutatás; 
--eredmény kimutatás; 
--saját tıke változásainak kimutatása; 



--cash-flow kimutatás; 
--kiegészítı megjegyzések bemutatása. 
 
••A gazdálkodó a fentiektıl eltérı megnevezéseket is alkalmazhat a pénzügyi kimutatások 
egyes elemeire. 
••Meghatároztuk a mérleg kimutatásban, az eredmény kimutatásban és a saját tıkeváltozás 
kimutatásban bemutatandó minimális tételsorokat.    
   Az IAS 7 útmutatást ad a cash-flow kimutatásban bemutatandó tételsorokkal kapcsolatban. 
(lásd késıbb) 
••A mérleg kimutatásban a rövid/hosszú lejáratú különbségtételt az eszközök és kötele-
zettségek esetében is alkalmazzuk, kivéve, ha a likviditási sorrendben történı bemutatás 
megbízható és relevánsabb információt biztosít. 
••Az eredmény kimutatás kiterjed minden bevétel- és ráfordítástételre, ide értve a nyereség 
vagy veszteség összetevıit, és az egyéb eredmény tételeket. 
  
 
IAS 7 Cash flow kimutatás  
 
••A pénz-egyenértékesek között kerülnek bemutatásra a rövid (a vásárlástól számított három 
hónapon belüli) lejáratú és könnyen ismert összegő készpénzre átváltható befektetések, 
amelyeknél elhanyagolható az értékváltozás kockázata. A részvények és üzletrészek nem itt 
kerülnek bemutatásra. 
••Külön kimutatás készül a mőködési, befektetési és finanszírozási tevékenységekbıl eredı 
cash-flow-król. 
••A mőködési tevékenységekbıl eredı cash-flow-kat a közvetlen (ajánlott) módszerrel kell 
bemutatni. 
••A jövedelmet terhelı adókból eredı cash flow általában mőködésinek minısül, kivéve, ha 
közvetlenül köthetı a finanszírozási vagy befektetési tevékenységekhez. 
••A külföldi valutában végrehajtott tranzakciók valamint a külföldi leányvállalatok cash-flow-
inak átváltásához a kérdéses ügylet napján érvényes árfolyamot kell használni. 
••A leányvállalatok vagy más vállalkozások feletti ellenırzés megszerzéséhez vagy 
elvesztéséhez kapcsolódó összesített cash flow-kat külön kell bemutatni, és befektetési 
tevékenységként kell besorolni további közzétételekkel kiegészítve. 
  
 
IAS 8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai  
 
••A számviteli politikák kiválasztásának szempontjai: 
--IASB standardok és értelmezések,   
--közvetlenül alkalmazható IFRS hiányában a hasonló és kapcsolódó kérdésekkel foglalkozó 
IFRS-ekben meghatározott követelmények,    
--a vezetés figyelembe veheti még az egyéb standardalkotó szervezetek aktuális közleményeit, 
amelyek hasonló koncepcionális keretek között határoznak meg számviteli standardokat, az 
egyéb számviteli szakirodalmat vagy az elfogadott iparági gyakorlatot. 
••A számviteli politikákat következetesen kell alkalmazni a hasonló tranzakciókra. 
••Egy számviteli politikát csak akkor lehet megváltoztatni, ha ezt valamely IFRS írja elı, 
vagy ha a változtatás megbízhatóbb és relevánsabb bemutatást eredményez. 
••Amennyiben a számviteli politika megváltoztatását egy IFRS írja elı, be kell tartani a 
közlemény átmeneti rendelkezéseit is.   



••A számviteli becslések változásait (pl. egy eszköz hasznos élettartamában bekövetkezett 
változást) vagy a tárgyévben, vagy a késıbbi években, vagy mindkettıben el kell számolni 
(ismételt bemutatást nem igényel). 
  
IAS 27 Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások  
 
A számviteli politikában bemutattuk: 
••az anyavállalat ellenırzése alatt álló gazdálkodók csoportjának konszolidált pénzügyi 
kimutatásainak elkészítésére és bemutatására vonatkozó követelményeket; 
••a leányvállalatokban fennálló érdekeltségek tulajdonlási szintjében bekövetkezı változások 
elszámolásának szabályait, ideértve a leányvállalat feletti ellenırzés elvesztését; és  
••a leányvállalatokban fennálló befektetések elszámolásának szabályait az egyedi pénzügyi 
kimutatásokban. 
 
Különös tekintettel az alábbiakra: 
••A leányvállalat olyan gazdálkodó, amelyet egy másik gazdálkodó, az anyavállalat ellenıriz. 
Az ellenırzési képesség kiterjed egy gazdálkodó pénzügyi és mőködési politikájának 
irányítására. 
••A konszolidált pénzügyi kimutatások egy csoport (anyavállalat és leányvállalatok) pénzügyi 
kimutatásai, amelyeket úgy mutatnak be, mintha azok egyetlen gazdálkodó pénzügyi 
kimutatásai lennének.  
••Anyavállalat - leányvállalat kapcsolat esetén konszolidált pénzügyi kimutatásokat kell 
készíteni. 
••A konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a konszolidációba bevont leányvállalatokra kell 
kiterjednie. Ha azonban a felvásárláskor egy leányvállalat teljesíti azokat a kritériumokat, 
amelyek alapján értékesítésre tartottnak minısül az IFRS 5 értelmében, akkor az ilyen 
leányvállalatot azon standard szerint kell elszámolni. 
••Teljes körően ki kell szőrni a csoporton belüli egyenlegeket, tranzakciókat, bevételeket és 
ráfordításokat. 
••A csoport valamennyi gazdálkodó egységének azonos számviteli politikákat kell 
alkalmaznia. 
••Egy leányvállalat beszámolási idıszakának a vége nem térhet el három hónapnál nagyobb 
mértékben a csoport beszámolási idıszakának a végétıl. 
••Ha egy gazdálkodó elidegeníti egy leányvállalatban fennálló befektetése egy részét oly 
módon, hogy közben megtartja az adott leányvállalat feletti ellenırzést, ezt az ügyletet a 
tulajdonosokkal folytatott saját tıke tranzakcióként kell kimutatni, ugyanakkor nyereséget 
vagy veszteséget nem lehet elszámolni utána.  
••Ha egy gazdálkodó az ellenırzés megszerzését követıen további tulajdonosi részesedést 
szerez egy leányvállalatban, ezt az ügyletet saját tıke tranzakcióként kell kimutatni, 
ugyanakkor nyereséget, veszteséget vagy goodwill-korrekciót nem lehet elszámolni utána. 
••Ha egy gazdálkodó elidegeníti egy leányvállalatban fennálló befektetése egy részét oly 
módon, hogy ezáltal elveszíti az adott leányvállalat feletti ellenırzést, a tranzakció miatt a 
fennmaradó részesedését át kell értékelnie a valós értékre. A valós érték és a könyv szerinti 
érték közti bármely eltérés az elidegenítés nyeresége vagy vesztesége, amelyet az eredmény 
javára/terhére kell elszámolni. Ezt követıen a fennmaradó részesedésre - a körülményektıl 
függıen - az IAS 28-at, az IAS 31-et vagy az IAS 39-et kell alkalmazni.  
••Az anyavállalat egyedi pénzügyi kimutatásaiban: a leányvállalatokban, társult 
vállalkozásokban fennálló befektetéseket (az IFRS 5 szerint értékesítésre tartottként besorolt 
befektetések kivételével) bekerülési értéken vagy befektetésként kell elszámolni az IAS 39-
nek vagy az IFRS 9-nek megfelelıen. 



 

4. A konszolidáció legfontosabb módszertani elemei:  

4/1. Tıke konszolidáció:  

A konszolidáció során az anyavállalat mérlegének soraihoz egyenként hozzáadásra 
kerültek a leányvállalatok mérlegeinek megfelelı sorai. Ezt követıen került sor az 
anyavállalat adott leányvállalatában való részesedése könyv szerinti értékének és az 
anyavállalatnak a leányvállalat saját tıkéjébıl való részesedésének az összevont saját 
tıkébıl való levonására. A leányvállalatok saját tıkéjébıl az anyára jutó arányos rész és 
az anyavállalat mérlegében az adott leányvállalattal kapcsolatos részesedés könyv szerinti 
értéke közötti különbözet minden esetben tıkekonszolidációs különbözetként lett 
elszámolva. A leányvállalatok saját tıkéjébıl nem az anyavállalatra jutó rész az 
összevont mérleg saját tıkéjén belül a „Külsı tagok (más tulajdonosok) részesedése” 
rovatba került. (adatok E Ft-ban) 

Leányvállalatok   

Leányok saját 
tıke (külsı 
tag nélkül) 

Passzív 
tıkekonsz. 
különbözet 

Aktív 
tıkekonsz. 
különbözet 

Külsı tag saját 
tıke 

      
P.Consulting Kft. 356.443 41.543  107 
P.Consultline Kft. 835.794 55.794   
P. Dunapart Kft.  357.765 18.265  537 
P. Alfa Kft.  486.201  61.099 193.420 
Összesen  2.036.203 115.602 61.099 194.064 

 

Azon leányvállalatoknál, amelyek maguk is tulajdonosai az anyavállalatnak (Pannon 
Consulting Kft. és Pannon Consultline Kft.) az anyavállalati részesedéseik a befektetett 
eszközök közül kivételre kerültek.  Ezen üzletrészek a konszolidált beszámoló 
forgóeszközei között, a „saját részvények, üzletrészek mérlegsoron jelennek meg. 
Ugyanez vonatkozik a leányvállalatok egymás közötti részesedéseire is. 

Viszont tulajdonlások az anyavállalatban: 
 
Pannon Consultline Kft:    137.168 E Ft 
Pannon Consulting Kft:     212.582 E Ft 
Leányvállalatok egymás közötti viszont tulajdonlások: 
Leányok egymás között:   529.486 E Ft 
 
Saját részvények, üzletrészek együtt: 879.236 E Ft. 
 

4/2. Adósság konszolidáció:  

Az adósság konszolidáció során az anyavállalat és a leányvállalatok, illetve a 
leányvállalatok egymás közötti kölcsöneinek kiszőrésére került sor. A kölcsönök 
egyenként kerültek kivezetésre a követelések és kötelezettségek egyidejő csökkentésével. 
A szóban forgó követelések a résztvevık könyveiben teljes értéken szerepeltek, 
értékvesztés elszámolására velük kapcsolatban nem került sor. Ugyanez vonatkozik a 
leányvállalatok közötti kötelezettségek kiszőrésére is. 



Követelések: (adatok E Ft-ban)                                 Kötelezettségek: (adatok E Ft-ban) 
 
Pannon-Váltó Nyrt                           37.808       Pannon Consulting Kft       37.808           
Pannon-Váltó Nyrt          708        Pannon Alfa Kft                      708 
Pannon Dunapart Kft                14.297        Pannon Alfa Kft                 14.297 
Pannon Consultline Kft    12.174        Pannon-Váltó Nyrt             12.174 
Pannon Dunapart Kft     12.115        Pannon-Váltó Nyrt             12.115 
Összesen:                                             77.179       Összesen:                           77.179 
 
 
 

4/3. Közbensı eredmények kiszőrése:  

A közbensı eredmények kiszőrésére a konszolidációban érintett vállalatok egymás 
közötti egymás közötti kapcsolatai miatt kerülhet sor. 

4/4. Bevételek és ráfordítások konszolidálása:  

Kiszőrésre kerültek az egymás közötti kölcsönök révén elszámolt és kifizetett kamatok. 
Ennek kapcsán az egyesített (összegzett) eredmény kimutatásból a pénzügyi mőveletek 
bevételei és ráfordításai csökkentek azonos összeggel.  A fenti bevétel és ráfordítás 
korrekciók során az adózás elıtti eredmény nem változott, mivel a bevételek és 
ráfordítások azonos összegben kerültek csökkentésre. 

5. A Pannon Váltó Nyrt és leányvállalatai tulajdonában lévı tárgyi eszközök. 
 
A tárgyi eszközök értékelése bekerülési értéken történik, a vállalkozás ezen eszközök 
megjelenítésére nem alkalmazza a valós értékelést. 

A könyv szerinti érték az az összeg, amelyen egy eszközt a mérlegben megjelenítenek. 

A bekerülési érték egy eszköz megszerzéséért kifizetett pénzeszköz vagy pénzeszköz-
egyenértékesek összege, vagy az eszköz megszerzéséért adott egyéb ellenérték valós értéke a 
megszerzés vagy a létrehozás idıpontjában, vagy ahol alkalmazható, az eszközhöz a kezdeti 
megjelenítéskor más IFRS-ek, például az IFRS 2 Részvényalapú kifizetés standard konkrét 
elıírásainak megfelelıen hozzárendelt összeg. 

A valós érték az az összeg, amelyért jól tájékozott, ügyleti szándékkal rendelkezı felek között 
szokásos piaci feltételek szerint lebonyolított ügylet keretében egy eszközt el lehet cserélni. 

 
A cégcsoport tárgyi eszközei eszköz csoportonként a következı könyv szerinti értékkel 
bírnak: (adatok ezer forintban) 
 
-Ingatlanok 1.840.857  
-Mőszaki berendezések    0 
-Egyéb berendezések 71.486      
-Beruházások, felújítások 26.062 
 



Az ingatlanok között található, az anyavállalat tulajdonában van az egy hotel, melyet az egyik 
leányvállalatának, a konszolidációs körön kívüli Pannon Property Kft-nek bérbe ad, az 
anyavállalat mőködési bevétele ebbıl a bérbeadásból származik.   

A befektetési célú ingatlan olyan ingatlan (földterület vagy épület – vagy épületrész – vagy 
mindkettı), amelyet bérbeadási vagy tıkefelértékelıdési, vagy mindkét céllal tartanak (a 
tulajdonos vagy pénzügyi lízing esetén a lízingbevevı), nem pedig: 

(a) áruk vagy szolgáltatások elıállításával vagy nyújtásával kapcsolatos felhasználásra vagy 
igazgatási célokra; vagy 

(b) a szokásos üzletmenet keretében történı értékesítésre. 

Tehát az érintett hotel befektetési célú ingatlannak minısül jelenleg az IAS 40 elıírása 
szerint. 

A megjelenítési alapelv alapján a befektetési célú ingatlanhoz kapcsolódó valamennyi 
költséget azok felmerülése idıpontjában értékelünk. Ezen költségek tartalmazzák a 
befektetési célú ingatlan megszerzéséhez kapcsolódó kezdeti költségeket, valamint a 
késıbbiekben felmerült, annak kibıvítéséhez, valamely része cseréjéhez vagy szervizeléséhez 
kapcsolódó költségeket. 

A kezdeti megjelenítési kritérium alapján a vállalkozás a befektetési célú ingatlan könyv 
szerinti értéke részeként nem számolja el a napi szervizelés költségeit. Ezen költségeket 
felmerülésük idıpontjában az eredményben számoljuk el.   

Az érintett hotel a befektetett eszközök között található, könyv szerinti értéke 2012. december 
31-én:  (berendezés nélkül)  425.562 E Ft. 
 
A cégcsoport tulajdonában lévı tárgyi eszközök fıbb adatai 2012. december 31-én. 
  

 

TÁRGYI ESZKÖZÖK 
ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA   

(adatok ezer forintban) 
 
 

 
 
 
 
 

Megnevezés  
 

 Ingatlanok Mőszaki 
és egy. 
berend. 

Beruházás Összesen 

I. Bruttó é.      
01. Nyitóállomány 1.894.780 115.836 62.540 2.073.155 .
02. Növekedések 73.835 34.873 0 108.708 
03. Csökkenések 85.699  71.018 36.478 193.195 
04. Átminısítések 0 0 0 0 
05. Tárgyévi záróáll. 1.882.916 79.691 26.062 1.988.668 
II. Halmozott écs.      
06. Nyitóállomány 41.459 41.530 0 82.989 
07. Ért.cs. Növ.   0 0 
08. Ért.cs. Kivez. 5.424 37.300 0 42.724 
09. Écs.átmin.miatt 0 0 0 0 



10. Tárgyévi écs. 6.024 3.975 0 9.999 
11. Tárgyévi záróáll. 42.059 8.205 0 50.264 
III. Záró nettó érték 1.840.857 71.486 26.062 1.938.405 
       

 
 
 
 
6. Befektetések társult vállalkozásban 
 
A fenti mérleg sor a cégcsoport konszolidációs körön kívüli részesedéseit tartalmazza. Az 
elızı év adatában javítást eszközöltünk a bázis közzétett évhez képest. A konszolidációnál a 
részesedések kiszőrése nem a megfelelı összegben került levonásra, számítási hiba folytán.  
A bázis év adata tévesen:                                                       129.718 E Ft 
A bázis év adata helyesen:            25.961 E Ft  
Különbség:     103.757 E Ft 
 
A tárgyévi adat a bázis év helyesbített adatához képest nem változott, a társult vállalkozásban 
lévı befektetések értéke 25.961 ezer forint. 
 
 
7. Egyéb befektetett eszközök 
 
Egyéb befektetett eszközként a leányvállalati aktív tıkekonszolidációs különbözetet mutatjuk 
ki, ez a leányvállalatoknál - a külsı tulajdonosok nélkül számított- a saját tıke és jegyzett tıke 
negatív különbözete. A tárgyévben ez az összeg 61.099 ezer forint. 
 
8. Vevıkövetelések 
 
Vevıkövetelések értéke a cégcsoporton belül 12.714 ezer forint, az egymás közötti 
követelések kiszőrése után. 
 
9. Egyéb forgóeszközök 
 
A forgóeszközeinket is könyv szerinti értéken értékeljük. Egyéb forgóeszközként a készletek, 
vevıkövetelések, és pénzeszközök nélküli forgóeszközöket mutatjuk ki. Az egyéb 
forgóeszközök értéke a mérlegben 954.255 ezer forint, 45.843 ezer forinttal kevesebb, mint az 
elızı évben kimutatott érték. Ez a mérlegsor tartalmazza még az aktív idıbeli elhatárolásokat. 
A változás az elızı évben kimutatotthoz képest jórészt az idıbeli elhatárolások változásának 
tudható be.  
 
 
A mérlegsor részletezése:  (adatok ezer forintban) 
- Egyéb követelések:    52.684 
- Egyéb részesedés:    981 
- Saját részvények:    879.236 
- Forg. célú értékpapírok:    14.181 
- Aktív idıbeli elhatárolások:    7.173 
Összesen:    954.255 
 



Az egyéb követelések soron a költségvetéssel és az önkormányzattal szembeni adó és helyi 
adó követelésünket mutatjuk ki. 
 
A saját részvények értékelése könyv szerinti értéken történik. A saját részvények soron 
találhatjuk az anya-leány, és leány-leány egymás közötti kereszttulajdonlásaikat, melyeket a 
konszolidáció során a részesedések közül kiszőrtünk.  
Az anyavállalat ezen részvényeit két leányvállalat birtokolja, a Pannon Consulting Kft. 
212.582 E Ft, míg a Pannon Consultline Kft. 137.168 E Ft értékben. A fennmaradó 529.487 E 
Ft a leány-leány egymás közötti kereszttulajdonlásokat testesíti meg. Az elızı év közzétett 
adata ezen a soron megváltozott, a konszolidáció során számítási hiba miatt nem került 
minden viszont tulajdonlás kiszőrésre.  
Az egyéb forgóeszközök bázis év adata tévesen:  859.195 E Ft 
Az egyéb forgóeszközök bázis adata helyesen:  1.000.098 E Ft 
Különbség:    -140.903 E Ft 
 
A saját részvények bázis adata tévesen:  738.334 E Ft 
A saját részvények bázis adata helyesen:  879.237 E Ft 
Különbség:    -140.903 E Ft 
Ebbıl a különbözetbıl -103.757 E Ft a mérleg befektetett eszközök Befektetések társult 
vállalkozások soron került pozitív összegben tévesen bemutatásra, ahogy az elızıekben 
részleteztük. 
A fennmaradó -37.146 E Ft a mérleg forrás oldalán az eredmény tartalékot csökkentette. A 
bázis évre feltárt hiba nagyobb részben mérleg sorok közötti átrendezést okozott. A bázis év 
mérleg fıösszege és a saját tıkéje a hiba kijavítása miatt 37.146 E Ft-al nıtt. Ez a bázis év 
mérleg fıösszegét 1,2 %-kal, a saját tıke összegét 1,8 %-kal növelte. 
 
Forgatási célú értékpapírok értéke az anyavállalatnál 14.181 E Ft, Erste Banknál befektetési 
jegyekben testesül meg. 
 
 
10. Halasztott adó követelés  
 
Az IAS 12.35 szerint az elhatárolható fel nem használt negatív adóalapokból és 
adójóváírásokból származó halasztott adókövetelés megjelenítésének feltételei ugyanazok, 
mint a levonható átmeneti különbözetekbıl származó halasztott adókövetelés 
megjelenítésének feltételei. A fel nem használt negatív adóalapok létezése ugyanakkor erıs 
bizonyíték arra nézve, hogy jövıbeni adóköteles nyereség esetleg nem fog rendelkezésre állni. 
Ezért amennyiben a gazdálkodó egységnek a közelmúltban veszteségei voltak, a gazdálkodó 
egység csak olyan mértékben mutat ki a fel nem használt negatív adóalapokból vagy 
adójóváírásokból származó halasztott adókövetelést, amennyiben a gazdálkodó egységnek 
elegendı adóköteles átmeneti különbözete van, vagy más meggyızı bizonyíték van arra 
nézve, hogy elegendı adóköteles nyeresége lesz, amellyel szemben a gazdálkodó egység fel 
tudja használni a fel nem használt negatív adóalapjait vagy fel nem használt adójóváírásait. 
Ilyen körülmények között a 82. bekezdés megköveteli a halasztott adókövetelés összegének és 
a megjelenítését alátámasztó bizonyíték jellegének a közzétételét. 
 
Tehát az IAS 12.35 elıírja, hogy egy halasztott adókövetelést meg kell jeleníteni, ha 
valószínő, hogy a jövıben lesznek olyan adóköteles nyereségek, amelyekkel szemben a 
halasztott adókövetelés felhasználható. Amennyiben a vállalkozásnak évekre 
visszamenılegesen negatív volt az adóalapja, a gazdálkodó egység csak olyan mértékben 



mutathat ki halasztott adókövetelést, amennyiben a gazdálkodó egységnek elegendı 
adóköteles átmeneti különbözete van, vagy más meggyızı bizonyíték áll rendelkezésre, hogy 
elegendı adóköteles nyereség fog rendelkezésre állni. 
Sajnos, a cégcsoportunk évekre visszamenıleg veszteséges volt, jelenleg is veszteséges, 
sorozatosan negatív volt az adóalapja, és semmi olyan bizonyíték nem áll a rendelkezésünkre, 
hogy belátható idın belül elegendı adóköteles nyereség fog keletkezni. Ezért nem mutatunk, 
nem mutathatunk ki halasztott adó követelést a beszámolónkban.  
 
11. Pénzeszközök 
 
Pénzeszközünk az elızı idıszak egyenlegéhez képest 9.715 E Ft-tal nıtt. A növekedés 
összetevıi a cash-flow kimutatás szerint: (adatok ezer forintban) 
I. Mőködésbıl származó cash-flow: -93.395  
II. Befektetési tevékenységbıl származó cash-flow:       21.937 
III. Pénzügyi tevékenységekbıl szárm. cash-flow:               81.173 
Pénzeszközök tárgyévi változása összesen:  9.715                   
 
12. A saját tıke összetevıi és változása 
 
A saját tıke tárgyévi összesen adata 2.147.495 E Ft, a bázis év adata 2.115.863 E Ft. A bázis 
év adatát módosítottuk a bázis évi hiba feltárása miatt. A konszolidáció során hibás számítás 
miatt az eredmény tartalék, és ezzel együtt a saját tıke 37.146 E Ft-tal alacsonyabb összegben 
lett kimutatva. 
Az összes saját tıke bázis év adata tévesen:  2.078.717 E Ft 
Az összes saját tıke bázis év adata helyesen:  2.147.495 E Ft 
Különbség:    -37.146 E Ft 
 
A saját tıke összetevıi: 
Jegyzett tıke:    1.750.000 E Ft 
Visszavásárolt saját részvény:    -180.554 E Ft 
Tıketartalék:    355.978 E Ft 
Eredménytartalék:    -84.128 E Ft 
Lekötött tartalék:    179.947 E Ft 
Mérleg szerinti eredmény:    -67.812 E Ft 
Részvényesekre jutó saját tıke:    1.953.431 E Ft 
Külsı tulajdonosok részesedése:    194.064 E Ft 
Összes saját tıke:    2.147.495 E Ft 

A jegyzett tıke a cégbíróságon bejegyzett tıke, a részvénytársaság 1.750.000 darab, 
egyenként 1000 Ft névértékő, névre szóló, egyenlı jogokat biztosító törzs-részvénnyel 
rendelkezik. (Összege az elızı évhez képest nem változott.) 

A visszavásárolt saját részvény értéke a saját tıkében -180.554 E Ft, az elızı évben 
tévesen a tartalékok összegében szerepelt. (a hibát kijavítottuk.) A tárgy évben nem történt 
saját részvény visszavásárlás, tehát a saját tıke ezen adata változatlan maradt. A 
visszavásárolt saját részvények darabszáma 128.970. A tıketartalék a tıkeemelések 
folyamán a jegyzett tıke feletti befizetéseket tartalmazza, illetve a jogszabályok elıírása 
szerinti tételeket. Lekötött tartalék: a visszavásárolt saját részvény fedezetére lekötött 
tartalék. A mérleg szerinti eredmény az elızı év adatához képest 19.377 E Ft-al, 22,2 %-al 
javult, de sajnos az elıjele nem változott meg. 



13. Külsı tulajdonosok részesedése 

A leányvállalatok saját tıkéjébıl nem az anyavállalatra jutó rész az összevont mérleg 
saját tıkéjén belül a „Külsı tagok (más tulajdonosok) részesedése” rovatba került. A 
Pannon Alfa Kft-nél a 2012-es folyamán jegyzett tıkeemelésre került sor, a leányvállalat 
jegyzett tıkéje 620 millió forintról 765 millió forintra nıtt. A 145 millió forint jegyzett 
tıke emelés megoszlása: a Pannon Váltó Nyrt emelése 20 millió forint, a külsı tagok 
jegyzett tıke emelése 125 millió ft. 

A külsı tagok részesedése a saját tıkébıl a tárgyévben 194.064 E Ft, a bázis évben 
81.208 E Ft, ez a jegyzett tıke elızıekben bemutatott emelése miatt növekedett. 

14. Hosszú lejáratú hitelek éven túli része 
 

Éven túli hosszú lejáratú hitel, beruházási hitel a Pannon Takarék Banknál áll fenn 160 
millió forint értékben, az anyavállalatnak 50 millió forintot, a Pannon Alfa Kft-nek 110 
millió forintot folyósított. Egyéb hosszú lejáratú hitel a Pannon Consultline Kft 
könyveiben található, 3.267 E Ft összegben. 

15. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 

Az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek soron a leányvállalati saját tıkébıl a jegyzett 
tıkén felüli pozitív tıke konszolidációs különbözet található., melynek összege 115.602 
E Ft. Az elızı évhez képest a csökkenés 3.793 E Ft, sajnos a veszteséges gazdálkodás 
folyamán ez évrıl-évre „olvad”. 

16. Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

A szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor 56.925 E Ft, számot tevı változás 
nem volt az elızı évhez képest.  

A szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek sor összetevıi: 
Vevıtıl kapott elılegek:    114 E Ft 
Kötelezettségek áruszáll. és szolgáltatásból:  1.834 E Ft 
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:  51.339 E Ft 
Passzív idıbeli elhatárolások:    3.638 E Ft 
Összesen:    56.925 E Ft 

A mérlegsor legnagyobb összetevıje az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, kölcsön 
kapott pénzeszközt és egyéb adó, járulék kötelezettségeket tartalmaz. 
 
17. Rövid lejáratú hitelek, hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része 
 
Rövid lejáratú hitelek: 40.000 E Ft 
Hosszú lejáratú hitelek éven túli része: 480.123 E Ft 
 
Mindkét hitel az anyavállalat hitele, az Erste Banknál fennálló hitel. A rövid lejáratú hitel 
folyószámlahitel, forintban áll fenn. A hosszú lejáratú hitel több devizás beruházási hitel. 
Az árfolyam kitettség csökkenthetı ennél a hitelnél az által, hogy a szerzıdésben 
meghatározott devizanemek között szabadon átkonvertálható a hitel az árfolyam változás 
függvényében.  



 
18. Árbevétel, mőködési bevétel 
 
Az értékesítés árbevétele ingatlan bérbeadásból származik, az összege 33.926 E Ft, az 
elızı év árbevételéhez képest 8.307 E Ft-al növekedett. 
 
19. Egyéb mőködési bevétel 
 
Az egyéb bevételek összege az eredmény kimutatásban 108.658 E Ft, 14.718 E Ft-al több, 
mint az elızı idıszak azonos adata. 
 
Az egyéb mőködési bevétel összetevıi: 
Ingatlan értékesítés: 64.594 E Ft 
Céltartalék felhasználás. 42.000 E Ft 
Káresemény bevétele és egyéb bevétel: 2.064 E Ft 
Összesen: 108.658 E Ft 
 
20. Összes mőködési költség 
 
Az összes mőködési költség a tárgyévben 178.835 E Ft, a cégcsoport ésszerő, költség 
takarékos gazdálkodással fajlagosan csökkenteni tudta a mőködési költségeit. A mőködési 
költségek fajlagos csökkentésével növelni tudta az üzemi tevékenység eredményét, 
15.784 E Ft-al.  
A cégcsoport összes létszáma az elızı évhez képest nem változott, 4 fı az összes létszám.  
 
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. 

Az értékcsökkenés kimutatása az 5. pontnál kimutatásra került, a tárgyi eszközök 
részletezése táblánál. Az összes mőködési költség összetevıibıl az egyéb mőködési 
költség összege a legmagasabb. 
 
 
21. Pénzügyi mőveletek bevételei 
 
Pénzügyi mőveletek bevétele egyrészt a kölcsönök kamatainak bevételébıl képzıdött, 
másrészt az értékpapírok árfolyam nyereségébıl, a határidıs ügyletek bevételébıl, illetve 
egyéb árfolyam nyereségbıl képzıdött.  
A pénzügyi mőveletek bevételeinek összetevıi: 
Egyéb kapott kamatok: 5.503 E Ft 
Értékpapírok, határidıs ügyletek árf. nyeresége: 29.006 E Ft 
Külf. pénzértékre szóló árf. nyereség: 18.135 E Ft 



Egyéb pénzügyi mőveletek bevétele: 2.521 E Ft 
Összesen: 55.165 E Ft 
 
22. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 
 
A pénzügyi ráfordítások legnagyobb összetevıje a fizetett kamatok, a banki hitelek után. 
Ráfordítás tételek még a pénzügyi mőveleteknél az értékpapírok árfolyam vesztesége és 
az egyéb árfolyam veszteség 
 
A pénzügyi mőveletek ráfordításai: 
Hitel kamat: 62.413 E Ft 
Értékpapírok, határidıs ügyletek árf. vesztesége: 21.582 E Ft 
Külf. pénzértékre szóló árf. veszteség: 2.731 E Ft 
Összesen: 86.726 E Ft 
 
A cégcsoport pénzügyi mőveleteinek bevétele és ráfordítása az elızı évinél lényegesen 
kevesebb volt, viszont a pénzügyi mőveletek eredményét növelni tudta, ha szerényen is, 
1.207 E Ft-al. 
 
23. A részvényeseket megilletı, egy részvényre jutó eredmény, és a hígított egy 
részvényre jutó eredmény 
 
A fenti mutatót a részvényesekre jutó eredmény és a részvények darabszáma 
hányadosaként számítottuk ki. 
A hígított egy részvényre jutó eredmény számításánál a részvények darab számából 
levontuk a visszavásárolt saját részvények darabszámát. 
Pannon Váltó részvényeinek darabszáma: 1.750.000 db 
A visszavásárolt saját részvény darabszáma: 128.970 db 
Hígított részvény darabszám: 1.621.030 db 
 
 
 
 
Budapest 2013. április 03. 
 
 

 
 
 



 
 
 

2012. évi közzétételek 
 

 Megjelent: 
   1. Tulajdonosi struktúra   2012. január 05. 
   2. Tulajdonosi struktúra    2012. február 02. 
   3. Tulajdonosi struktúra    2012. március 02. 
   4. PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyőlési meghívója   2012. március 26. 
   5. Tulajdonosi struktúra     2012. április 2. 
   6. Javadalmazási nyilatkozat   2012. április 05. 
   7. Közgyőlési elıterjesztések  2012. április 05. 
   8. Pannon-Váltó Nyrt. 2011. évi konszolidált beszámolója   2012. május 02. 
   9. Pannon-Váltó Nyrt. FT jelentés    2012. május 02. 
 10. Közgyőlési határozatok    2012. május 02. 
 11. Pannon-Váltó Nyrt. 2011. évi egyedi beszámolója    2012.május 02. 
 12. Tulajdonosi struktúra  2012. május 02. 
 13. Idıközi vezetıségi beszámoló   2012. május 18. 
 14. Pannon-Váltó Nyrt. alapszabály módosítás bejegyzése   2012. június 18. 
 15. Tulajdonosi struktúra   2012. július 02. 
 16. Egyéb tájékoztatás (összefoglaló jelentés)  2012. július 30. 
 17. Tulajdonosi struktúra    2012.augusztis 01. 

 18. Féléves jelentés    2012. augusztus 
24. 

 19. Tulajdonosi struktúra   2012. október 04. 
 20. Tulajdonosi struktúra     2012. október 04. 
 21. Tulajdonosi struktúra   2012. november 05. 
 22. Idıközi vezetıségi beszámoló      2012. november 16. 
 23. Tulajdonosi struktúra    2012 december 14. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. évi konszolidált 
beszámolójának részét képezı 

 
 

Vezetıségi jelentés 



 
 

 
Vezetıség 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. 

 



A hirdetmények közzétételi helye    : A Társaság, a Budapesti Értéktızsde és a 
Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének honlapja  

 
 
 
B/ A társaság jelenlegi tulajdonosi 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         7,36 % 
Egyéb hazai befektetık      5,26 % 
  
 
C/ A konszolidációba bevont társaságok ismertetése 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. mint anyavállalat 4 társaságban rendelkezik olyan mértékő 
részesedéssel, amelyeket a konszolidáció elvégzése során figyelembe kell venni. A 
Pannon-Váltó Nyrt. és a 4 leányvállalat jegyzett tıkéje és a részesedések a 
következıképpen alakultak 2012. december 31.-én. 

 

Anyavállalat: 

Pannon-Váltó Nyrt., jegyzett tıke 1.750.000 E. Ft., saját részvények névértéke 
128.970 E. Ft. tulajdoni arány 7,36 %. 

 

Leányvállalatok: 

Pannon Consulting Kft.; jegyzett tıke: 315.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt. 
részesedése 314.700 E. Ft, tulajdoni és szavazati arány 99,9%. 

Pannon Consultline Kft.; jegyzett tıke: 780.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt. 
részesedése 734.760 E. Ft, tulajdoni arány 94,20 %, szavazati arány 20 %. (Eltér a 
szavazati arány a tulajdoni aránytól!) 

Pannon-Alfa Kft., jegyzett tıke: 765.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt. részesedése 



370.800 E. Ft, tulajdoni arány és szavazati arány 48,47 %. Közvetett és közvetlen 
részesedés 71,54 %.  
 
Pannon Dunapart Kft., jegyzett tıke 340.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt. 
részesedése közvetlen részesedése 7.500 E. Ft.  Tulajdoni és szavazati arány 2,21 
%. Közvetlen és közvetett részesedés 99,85 %.  
 
 
 
D/ Vállalatvezetés, foglalkoztatás 
 
 
Az üzleti év során a Pannon-Váltó Nyrt. 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 leányvállalatainál Felügyelı Bizottság nem mőködik.  
 
A Társaság és leányvállalatainak vezetı tisztségviselıi, ill. vezetı állású 
munkavállalói nem rendelkeznek Pannon-Váltó részvényekkel. 
  
Az alkalmazottak száma az anyavállalatnál az év végén három fı volt. A 
tárgyidıszaki bérköltség 7.778 e. Ft volt. A Pannon-Váltó Nyrt.-n kívül, a 
konszolidációba bevont társaságok alkalmazotti létszáma további egy fı. A 
anyavállalatnál és a leányvállalatoknál foglalkoztatott 4 fı 2012. évi bérköltsége 
12.142 e. Ft. volt. A leányvállalatoknál az ügyvezetési feladatokat – 
költségtakarékossági okokra visszavezetetıen – az anyatársaság vezetıi látják el. 
 
 
E/ A kibocsátó és leányvállalatai tevékenységének és gazdálkodásának leírása 



 
A Pannon-Váltó Nyrt. és a konszolidációs körbe tartózó leányvállalatai 
gyakorlatilag hasonló tevékenységet folytató társaságok. Az anyavállalat, a Pannon-
Váltó Nyrt. fıtevékenysége saját tulajdonú ingatlanok adásvétele, azaz a társaság 
tulajdonában lévı ingatlanok eladása illetıleg a szabad eszközök befektetése során 
újabb ingatlanok vásárlása. A Pannon-Váltó Nyrt. leányvállalatainak többségét 
ugyanezen tevékenység végzésére hozta létre, s tette mindezt azért, hogy a 
megvásárolt ingatlanokat ne egy, hanem külön-külön társaságokban tarthassa 
nyilván.  
 
1,. Rövid áttekintés 
 
A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. évi konszolidált 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, melyek döntı része 
ingatlan bérbeadásból származó bevétel volt – elsısorban az anyavállalat 
bevételeinek „köszönhetıen” - jelentısen meghaladták a bázisévnek tekintett 
2011. évi bevételeket. Másodsorban kiemelendı, hogy javult az egyéb bevételek 
és kiadások nettó eredménye is, bár ennek egyenlege még mindig veszteséget 
mutat. Harmadsorban a csökkenı veszteséghez az is hozzájárult, hogy sikerült 
az anyagjellegő költségeket is jelentıs mértékben csökkenteni, míg az egyetlen 
tétel, amely a veszteség csökkentésére nem hatott a némileg emelkedı 
bérköltség. A 2011. évinél kisebb mértékő veszteség mindenképpen pozitív a 
Csoport szempontjából.  
Ugyanakkor az alacsonyabb mértékő veszteség ellenére elmondható, hogy a 
veszteség mértéke még mindig magas. Ennek oka, hogy az anyavállalatot és a 
Pannon Alfa Kft.-t terhelı, egyébként összességében 680 M. Ft-ot kitevı hitelek 
kamatai folyamatosan terhelik a Csoportot, miközben a társaságok 
alaptevékenységébıl jelentısebb bevételeket a társaságok nem tudtak 
felmutatni.  
Az anyavállalat és leányvállalatainak eszközei – amint ez a korábbi 
jelentésekben is szerepel - elsısorban ingatlanokban, saját részvényekben és 
ingatlannal rendelkezı leányvállalatainak üzletrészében testesülnek meg, azaz 
elmondható, hogy a Társaság és leányvállalatai rendkívül erısen ki vannak téve 
az ingatlanpiac helyzetének  és az ott bekövetkezı változásoknak. Az 
anyavállalat – és miután a leányvállalatok vezetését is az anyavállalat vezetıi 
adják – a leányvállalatok vezetése korábban azt gondolta, hogy 2012-2013. év 
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 felvett hiteleket. Ma már látható, hogy ez az ingatlanpiaci 



élénkülés nem következett be, így nem sikerült sem az anyavállalatnak sem a 
leányvállalatok valamelyikének értékes ingatlan eladnia. Ez természetesen azt 
vonta maga után, hogy a tervekkel ellentétben ingatlaneladásból befolyó bevétel 
híján nem sikerült csökkenteni sem a jelentıs összegő banki hitelállományt 
illetıleg továbbra is nyomja a két érintett társaságot – Pannon-Váltó Nyrt.-t  és a 
Pannon Alfa Kft.-t - a jelentıs összegő kamatfizetési kötelezettség továbbá a 
lassan évente szükségessé váló hitel meghosszabbítás kényszere.  
Fontos megjegyezni, hogy a Csoport hiteleinek nagy része 2013. év második 
felében lejár így azokat ismételten szükséges lesz meghosszabbítani. A Pannon-
Váltó Nyrt. és a Pannon Alfa Kft. reményei szerint ennek nem lesz akadálya, sıt 
a vezetés 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 
érintett két társaság helyzetét. Mindazon által a Csoport jelenlegi fı célját, hogy 
hiteleinek mértékét jelentısen csökkentse, csak úgy tudja megvalósítani, ha a 
Pannon-Váltó Nyrt. vagy leányvállalatainak valamelyike egy nagyobb értékő 
ingatlant lesz képes eladni. Alapvetıen ez a legfontosabb feladata ma a Csoport 
vezetésének.  
Bár a Pannon-Váltó Nyrt. mint anyavállalat is rendelkezik ingatlanokkal, 
ugyanakkor tevékenységének értékelésekor – miután vagyonának nagyobbik 
része leányvállalatainak üzletrészében testesül meg – a reális állapotokat csak 
úgy lehet megítélni, ha a Társaság helyzetét leányvállalatainak helyzetével 
együtt tárgyaljuk. A társaságok közötti kapcsolat 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. Az anyavállalat és leányvállalatai 
számára azonban nagyobb gond volt az, hogy a visszaesés jóval nagyobb 
mértékő volt a Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai szempontjából 
kulcsfontosságú olyan piaci szegmensekben, mint pl. a lakásépítés vagy a 
közösségi, egészségügyi, kereskedelmi, szállodaipar, amely területeken történı 
fejlesztésekhez a Csoport tagjai fejlesztésekhez 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 sajnos hiába vannak korábban már elıkészített „kész 
ingatlan termékek” a Pannon-Váltó csoport kezében. Hiába rendelkezik a 
Pannon Dunapart Kft. érvényes építési engedéllyel egy 146 lakásos lakópark 
megépítésére, az elmúlt években nem volt olyan beruházó, aki a jelenlegi 
gazdasági helyzetben belevágott volna egy ilyen léptékő beruházásba felvállalva 
annak kockázatát. Az anyavállalat és a leányvállalatok vezetése tekintettel a 
piaci helyzetre a tavalyi évben nem tehetett mást, mint megpróbálta az 
értékesíthetı ingatlanokat a piacon értékesíteni illetıleg felkészülni azon 
reménybeli idıszakra, amikor a gazdasági helyzet javulása 
eredményeképpen – egy esetleges  állam általi élénkítés útján - újra 
beindulnak azok a fejlesztések, amelyek visszahozhatják a vásárlókat az 
ingatlanpiacra.  
 
 
Ennek keretében a Csoport menedzsmentje 2012. évben:  
 
- kezelte az anya-és leányvállalatok 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 Csoport ingatlan portfóliójában jelenleg két olyan ingatlan van, amely 
bérbe adható. A római parton lévı hotel ingatlan már évek óta bérbeadásra 
került, amely a beszámolóban szereplı bevételeket biztosította. Emellett a 
Pannon Consulting Kft. tulajdonában szerepel egy makói üzemi ingatlan, 
amelybıl – miután két helyrajzi számon szerepel a két épület – az egyik jelenleg 
is bérbe van adva, míg a másik 2013-ban értékesítésre került. Remélhetıen 
2013-ban a másik makói ingatlant is sikerül értékesítenie a tulajdonos Pannon 
Consulting Kft.-nek. Ennek várt bevétele ugyanakkor nem tekinthetı 
jelentısnek.  
 
 
 

     1.2.     Ingatlanok eladása 
 



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

 
 
 

1.3. Területek értékesítésre elıkészítése 

  
E feladat elsısorban a Pannon Alfa Kft. tulajdonában lévı budakalászi, Lupa tó 
környéki területeket érintette, ahol korábban a Pannon Alfa Kft. és a Pannon-
Váltó Nyrt. által tulajdonolt, közel 14 hektáros telkek kedvezıbb besorolásba 
kerülése már megtörtént, de a menedzsment továbbra is keresi azon 
lehetıségeket, amelyek a terület beépíthetıségi paramétereinek javításával még 
vonzóbbá tehetik azt a fejlesztık szemében. Fontos emellett megemlíteni, hogy 
a Csoport jelentıs területekkel rendelkezik Budapesten a III. kerületi Római 
parton. Az e területen várhatóan megépülı mobilgát jelentısen segítheti a terület 
értékesíthetıségét ugyanakkor ma még nem ismert, hogy a gát megépítése 
együtt jár-e a beépítési lehetıségek bıvítésével vagy korlátozásával. Ez a 
késıbbiekben jelentıs hatással lehet a területek értékére.    
 
 
2. Pénz-és tıkepiac 
 
A Csoport pénz- és tıkepiaci tevékenysége a korábbi évekhez képest ma már 
marginális. E piaci szegmensben ügyleteket kizárólag az anyavállalat kötött és 
ezen ügyletek többsége a hitelek devizák közötti konverzióját tette ki, illetıleg 
kisebb mértékben határidıs index- és devizaügyleteket. Ezekbıl a Csoportnak 
ugyan jelentısebb eredménye származott ugyanakkor a pénzügyi mőveletek 
eredménye a jelentıs összegő, hitelekhez kötıdı kamatkiadás miatt – ennek 
összege 62 M. Ft. - továbbra is közel 32 millió Ft-os veszteséget mutat.  
 
 
 
 
F/ A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegének elemzése 
     
A Mérleg sorait vizsgálva a Tárgyi eszközök értéke több mint 70 M. Ft-tal, közel 4 
%-kal csökkent. A csökkenés döntıen az eladott ingatlanokra és egyéb eszközökre 
illetıleg az amortizációra vezethetı vissza.  A beruházások és az arra adott elılegek 
értéke szintén jelentısen csökkent. Ennek magyarázata, hogy az Alfa Art Hotelhez 
köthetı korábbi felújítások aktiválásra kerültek illetıleg a Budapest III. kerületében 
lévı, árverésen megvásárolt ingatlan is értékesítésre került. A forgóeszközök értéke 
a tavalyi évben 6 %-ot meghaladó mértékben csökkent 2010. évhez képest. Ennek 
magyarázata elsısorban a követelések értékének jelentıs csökkenése, amely közel 



30 %-kal volt alacsonyabb, mint a bázis idıszaki érték.  A követelések csökkenése 
elsısorban a bérleti díj bevételek csökkenésével magyarázható. 
Hasonló módon, de kisebb mértékben csökkent a Befektetett pénzügyi eszközök 
értéke is.  
 
Alig 1 %-kal csökkent a Forgóeszközök értéke a bázis 2011. évhez képest. Ezen 
belül szinte változatlan a Követelések értéke és az Értékpapírok állománya, míg 
némileg emelkedett a pénzeszközök értéke, amely gyakorlatilag befektetési jegyet 
tartalmazott.   
Az Aktív idıbeli elhatárolások értékének jelentıs csökkenése a magas bázis értékre 
vezethetı vissza, ami egy 2012. év elején lezárt devizakonverziós ügylethez 
kötıdik. 2012. évben az Aktív idıbeli elhatárolás szintén áthúzódó deviza 
ügyleteket és a Csoporton belüli hitelek kamatait tartalmazza.  
  
A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a saját tıke 1,5 %-kal növekedett, 
amit a Pannon Alfa Kft. tıkeemelése és a Csoport 2012. évi vesztesége magyaráz. 
Jelentısen csökkent ugyanakkor a Kötelezettségek értéke, amely elsısorban arra 
vezethetı vissza, hogy a Pannon-Váltó Nyrt. rövid lejáratú kötelezettségeinek 
értéke - banki hitelállománya - 10 %-ot meghaladó mértékben csökkent miközben a 
Hátrasorolt kötelezettségek és a Hosszúlejáratú kötelezettségek értéke alig változott.  
 
Az Eredmény-kimutatást vizsgálva megállapítható, hogy a csoportnak az 
értékesítésbıl fakadó nettó árbevétele a korábbi évhez képest 32%-kal nıtt 
ugyanakkor ez összegében sajnos nem jelentıs tétel. Az Egyéb bevételek a 
korábban jelzett ingatlan eladásokat tartalmazzák. 
Az anyagjellegő ráfordítások közel 14 %-kal alacsonyabbak voltak 2012. évben 
mint 2011.-ben. Ez elsısorban az igénybe vett szolgáltatások értékének 
visszaesésével magyarázható. Közel 9 %-kal emelkedtek ugyanakkor a személyi 
jellegő ráfordítások, de nagyságuk nem tekinthetı jelentısnek. Az értékcsökkenési 
leírás összegének csökkenése az eszközök egy részének „leamortizálódásával” 
magyarázható.  
Összességében az üzemi tevékenység eredménye, vesztesége 32 %-ot meghaladó 
mértékben csökkent 2012. évben és 36 M. Ft-ot ért el. Ezt növelte meg a Pénzügyi 
mőveletek eredménye 32 M. Ft-tal – amely 30 M. Ft-tal kisebb, mint a csak a 
bankoknak fizetett kamatok értéke – így végül a Pannon-Váltó csoport adózott 
eredménye közel 68. M. Ft-ot tett ki.  
 
 
A Pannon-Váltó Nyrt. részvényeinek likviditása a Budapesti Értéktızsdén nem 
jelentıs, forgalma a korábbi évhez képest csökkenı tendenciát mutat. A Pannon-
Váltó Nyrt. vezetésének a korábbi közgyőlésen meghozott döntés alapján – melyet 
az igazgatóság is megerısített - 2012. évben lehetısége volt saját részvények 
vásárlására. A Társaság vezetése azonban úgy döntött, hogy a Csoport jelenlegi 



likviditási helyzetében ezzel a lehetıséggel nem él. Így a Társaság tulajdonában 
lévı saját részvény állománya a korábbi idıszakhoz képest változatlan.   
 
 
  
Budapest, 2013. április 03. 
 
 
            
            Pannon-Váltó Nyrt.  
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Az összevont (konszolidátt) éves beszámolóról készült jelentés
Elvégeztem a Pannon Váltó Nyrt és leányvállalatai mellékelt 2012. évi összevont
(konszolidált) éves beszámolójtnak a könywizsgáIatát, amely összevont (konszolidált) éves
beszámoló a2012. december 31-i fordulőnapta elkészített összevont (konszolidált) mérlegből

- melyben az eszközök és fonások egyező végösszege 3.003.412 E Ft, a mérleg szerinti
eredmény -67.872 E Ft veszteség -, és az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó
összevont (konszolidált) eredmény-kimutatásból, valamint a konszolidációs számviteli
politika meghatározó elemeit és az egyéb magyaráző információkat tartalmazó összevont
(konszolidált) kiegészítő mellékletből áll.

A vezetés felelőssége az összevont (konszolidált) éves beszámolóért
A vezetés felelős az összevont (konszolidált) éves beszámolónak a nemzetkozi pénzngyi
beszámolási standardokban (IFRS) foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós
bemutatásáért, valamint az olyan belso kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart
a|thoz, hogy lehetővé váljon az akén csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól
mentes összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítése.

A könywizsgáló felelőssége
Az én felelősségem az összevont (konszolidált) éves beszámoló véleményezése
könywizsgáIatom alapján. KönywizsgáLatomat a magyaÍ Nemzeti Könyrlvizsgálati
Standardokkal összhangban hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy
megfeleljek az etikai követelményeknek, valamint hogy a könywizsgáIatot lúgy tervezzem
meg és hajtsam végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzek artől, hogy az összevont
(konszolidált) éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás áIIításoktól.
A konywizsgálat magában foglalja olyan eljarások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot szerezni aZ összevont (konszolidált) éves beszámolóban
szereplő összegekrőI és közzétételekről. A kiválasztott eljarások' beleértve az összevont
(konszolidált) éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai
kockázatainak felmérését is, a könywizsgáló megítélésétől fiiggnek. A kockázatok ilyen
felmérésekor a könywizsgáló az összevont (konszolidált) éves beszámoló anyavállalat áItali
elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontroIIt azért mérlegeli' hogy
olyan könywizsgáIati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott köriilmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy az anyavállalat és a vállalatcsoport belső kontrolljanak
hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat magában foglalja
továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített
számviteli becslések ésszerűségének, valamint az összevont (konszolidált) éves beszámoló
átfo gó prezentáIásának értékelését is.
Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgáIatí bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyúj t könyw ízs gálői véleményem me gadás ához.

6500 Baja, Bajnok u.21.
Telefon és fax: 791424-890 Mobil 06-701397 -1344

E-mail : miren@fibermail.hu



Vélemény
Véleményem szerint az összevont (konszolidált) éves besziímo1ó megbízható és valós képet
ad a Pannon Váltó Nyrt és a konszolidálásba bevont vÍlIalkozásai_2Ol2. december:t-en
fennálló együttes vagyoni és pénzügyihelyzetéről, valamint az ezen időponttal végződó évte
vonatkozó együttes jövedelmi helyzetétől a nemzetközi pénzigyi beszámolási standardokban
(IFRS) fo glaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kiitelezettség: Az összevont (konszotidált) üzleti jelentésről készült
jelentés
Elvégeztem a Pannon Váltó Nyrt és leányvállalatu mellékelt 2OÍ2. évi összevont
(konszolidált) éves beszámolójához kapcsolódó, 2OI2. december 31-i fordulőnapravonatkozó
ö s szevont (konszolidált) üzleti j elentéséne k a v tzsgálatát.
A vezetés felelős az összevont (konszolidált) lJrzleti jelentésnek a nemzetkÓzí pénzigyi
beszámolási standardokban (IFRS) foglaltakkal összhangban történő elkészíté séért' Az én
felelősségemazösszevont (konszolidált) üzletijelentés és az ugyanazonüzleti évre vonatkozó
összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjiának megítélése. Az összevont
(konszolidált) tizleti jelentéssel kapcsolatos munkiím az összevónt (konszolidált) 1,,1eti
jelentés és az összevont (konszolidált) éves beszámoló összhangjának megítélésére
korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a váIlalatcsoport nem auditált ,i,á-uiteli
nyilvántartásaiból lev ezetett információk áttekintéSét.
Véleményem szerint a Pannon Váltó Nyrt és leányvállalatai 2Ol2. évi összevont (konszolidált)
üzleti jelentése a Pannon Váltó Nyrt és leányvállala tai 2OI2. évi összevont (konszolidált) éves
beszámolój ának adataival összhangban van.

Keltezés: Budapest 2013. április 25.
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Felelősségvállaló nyilatkozat

A PANNoN-vÁr,rÓ Nyrt. képviseletében kijelentjük, hogy a 2012. évÍ éves egyedi és
konszolidált jelentés az alkalmazhatő számviteli előírások alapján a legiobb tudásunk
szerint elkészített. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható képet adnak a Kibocsátó és
a konszolidációba bevont vá|Ialkozások eszközeiről, kötelezetts égérő|, pénzügyi helyzetéről
valamint nyereségéről és veszteségéről továbbá az idrzl'eti 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
tájékoztatáts elmaradásával, fé|revezető tarta|mágal okozott kár megtérítéséért felelősséggel
tartozik.

Budapest, 2013. április 03.

PANNoilÉ_vÁuro
lngatlanbefektetési és

^Vagyonkezelő 
l'JyRt

3/-{-Ö's'1 hAÖ
Szlávik Lászlő

vezérigazgatő
Pannon-Váltó Nyrt.


