
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 

2013. I. félévi konszolidált jelentése 
 

 



 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a 

következő társaságok kerültek bevonásra: 

 

 

Törzstőke   a Pannon-Váltó Nyrt tulajdoni aránya  

      (%)        közvetlen/közvetlen+közvetett  

Pannon Dunapart Kft.   340,0 M. Ft.    2,21(99,85) 

Pannon Consulting Kft.  315,0 M. Ft.   99,90(99,97) 

Pannon Alfa Kft.   765,0 M. Ft.   48,47(71,54) 

Pannon Consultline Kft.   780,0 M. Ft.   94,20(100,0) 

 

 
A Pannon-Váltó Nyrt. ezúton jelzi, hogy a csoport a 2013. I. félévi 

tevékenységét bemutató jelentését az IFRS előírásainak megfelelően készítette 

el. A féléves összevont (konszolidált) beszámolót független könyvvizsgáló nem 

vizsgálta. 

 

 
 

 

 



 

Összefoglaló 2013. I. félévi eseményekről 

 

A Pannon-Váltó csoport tulajdonában - mint azt a korábbi jelentésekben is jeleztük – 

alapvetően nagy értékű, felépítménnyel nem rendelkező budapesti és Budapest környéki telek 

ingatlanok vannak. Ezek jövőbeni értékesítése alapvetően attól függ, hogy azon piaci 

szegmensek helyzete, amely szempontjából a területek hasznosíthatóak – pl. a lakás-, iroda,- 

szállodapiac - hogyan alakul a közeli és távolabbi jövőben.  

A lakáspiaccal kapcsolatosan a statisztikai számok azt mutatják, országosan 2013. I. 

félévében 2.680 új lakás épült, 40 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott 

lakásépítési engedélyek száma 3.401 volt, ami 30 százalékos csökkenést jelent 2012. első 

félévéhez képest. A visszaesés valamennyi régióra jellemző, csak a fővárosban nőtt a 

használatba vett lakások száma. Ez utóbbi adat – figyelemmel arra is, hogy a vállalkozói 

lakásépítések száma is nő - abból a szempontból mindenképpen pozitívnak tekinthető, hogy 

talán a fővárosban már megindulhat a lakásépítések számának emelkedése, amely a budapesti 

telkek értékesíthetőségére kedvező hatással lehet. Az érdeklődés növekedését egyébként 

legnagyobb értékű budapesti telkünk esetében is tapasztaltuk az elmúlt hónapokban. Az 

értékesítést ugyanakkor továbbra is nehezíti az, hogy az építési vállalkozók valamint a lakást 

vásárolni tervezők is igen nehezen jutnak banki hitelhez, ami nélkül elképzelhetetlen a 

lakáspiac újbóli beindulása. Mindezek nehézségek ellenére el kell azonban mondani, hogy 

továbbra is azt gondoljuk, hogy rövid időn belül területeinkre komoly érdeklődés mutatkozik 

majd.  

Javult ugyanakkor a helyzet az idegenforgalom területén. A vendégéjszakák száma az év első 

felében 4,9 %-kal emelkedett. Ugyanakkor ez a növekedés a korábbi évek visszaesése után 

még mindig alacsony ahhoz, hogy a kereskedelmi szálláshelyek számának növelésére lenne 

szükség, azaz ilyen irányból bizonytalan, hogy telkeink iránt mikor lesz érdeklődés.    

Hasonlóan a kivárás jellemzi jelenleg az iroda- és az ipari ingatlanok piacát is. A befektetők 

az új irodák iránti kereslet növekedésének legkisebb jelét sem tapasztalják, így a fejlesztési 

tevékenység továbbra is „hibernált” állapotban van. A kihasználtság általában 72-76 % körül 

alakul, így e téren bőven van még „tartalék” az irodapiacon. Emiatt tehát rövidtávon 

bizonytalan, hogy ezen oldalról mikor várható érdeklődés telkeink iránt. 

 Ebben a környezetben a Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai nincsenek könnyű helyzetben. 

A viszonylag jelentős összegű hitelek és kamatainak megfizetése érdekében a Társaság 

vezetése továbbra is hirdeti és megpróbálja eladni az értékesíthető ingatlanokat. Ez azonban 

a fentiek miatt egyelőre nehézségekbe ütközik. Emiatt a társaságok vezetése folyamatosan 

törekszik arra, hogy rövidlejáratú hiteleit minél nagyobb arányban hosszúlejáratú hitelekké 

alakítsa át.  

Az év első felében egy ingatlant sikerült is eladnia a Pannon-Váltó Csoportnak. A Társaság 

egyik leányvállalatának, a Pannon Consulting Kft-nek sikerült értékesítenie egyik makói ingatlanát. 

Erről az időszaki jelentésben mér beszámoltunk. Az eladási ár nem tekinthető jelentősnek, valamelyest 

meghaladta a nettó 10 M. Ft-ot. Az eladáson a Pannon Consulting Kft. veszteséget realizált. 

 Az ingatlanpiaci befektetések mellett a Pannon-Váltó Nyrt és leányvállalatai tevékenységének 

másik részét jelentő értékpapír és árutőzsdei ügyletek az év első felében szerény mértékű 

nyereséget termeltek. A Társaság által végzett ügyletek két területet érintettek. Egyrészt a 



Társaság a korábban megszokottak szerint megpróbálta aktívan menedzselni banki 

hitelállományát és kihasználni az EUR/HUF árfolyam változásából eredő lehetőségeket. Ezen 

ügyletek döntően sikerese voltak és több millió forinttal csökkentették a fennálló hitelek 

állományát.  

A Társaság egyéb irányú befektetéseiben jelentősebb változás nem történt. Fontos kiemelni 

még a Pannon-Váltó Nyrt.-t és a Pannon Alfát érintően, hogy mindkét Társaság vezetése a 

társaságok hiteleit „be kívánja vinni” az MNB növekedési hitelprogramjába. Ezzel 

kapcsolatban végleges eredményről még nem lehet beszámolni.  

 A Pannon-Váltó Nyrt. az év első felében nem vásárolt saját részvényt. Ennek 

eredményeképpen 2013. június 30.-án a Társaság 128.970 darab részvénnyel rendelkezett, 

ami a teljes részvényállomány 7.37 %-át teszi ki. Ezen időszakot követően a Társaság 145 db. 

saját részvényt vásárolt tőzsdei forgalomban.   

 

A Társaság jövőre vonatkozó elképzelései 

 

A Társaság vezetése az elkövetkezendő időszakban a kisebb értékű ingatlanok számának 

csökkenésével a nagyobb értékű ingatlanokat kell, hogy értékesítse. Ezek között továbbra is a 

leginkább piacképes terület a Római parton fekvő 2,7 hektáros telekingatlan, amelynek 

értékesítésére a gát megépítése esetén talán nagyobb a jelenleginél az esély. Erre a területre 

– mint azt már korábban is többször jeleztük – egy 146 lakásos apartmanház megépítésére 

van érvényes építési engedélye a Pannon Dunapart Kft-nek. Amennyiben ezen terület 

eladásra kerülne, úgy a befolyó pénzből a Társaság a saját és leányvállalatának, a Pannon 

Alfa Kft-nek a hitelállományát kívánja csökkenteni. Az ingatlan portfólió további elemei közül 

a Helyi Építési Szabályzat módosítását követően ma már szóba jöhet a budakalászi területek 

értékesítése is.  

A Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai az elkövetkezendő időszakban újabb, jelentősebb 

értékű ingatlanok megvásárlását nem tervezik. Újabb vásárlásokra csak akkor kerülhet sor, 

ha sikerül jelenlegi ingatlanaink nagyobb részét értékesíteni, ami forrást biztosíthat majd az 

újabb vásárlásokhoz. 

Az értékpapír és árutőzsdei piacokon történő befektetéseknél a Társaság az eltelt félévben 

folytatott tevékenységét kívánja folytatni. Ez tulajdonképpen nem jelent mást, mint a 

devizaárfolyam változásából eredő lehetőségek kihasználása és ezzel a hitelek állományának 

csökkentése. Ezen ügyletekkel ugyanakkor jelentős kockázatokat továbbra nem kíván 

felvállalni a Csoport. 



 

A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérleg és eredmény 

kimutatásának bemutatása 

 

 
A konszolidációba bevont vállalkozások körének változása  

 
A Mérleg sorainak vizsgálatánál fontos kiemelni, hogy a konszolidációba bevont 

leányvállalatok köre a tavalyi év azonos időszakához képest nem változott.  

 

 
Mérleg  

Eszközök 

A Mérleg sorait vizsgálva, a Befektetett eszközök értékében az év végi időszakhoz képest 33 

%-ot meg nem haladó csökkenés tapasztalható.  

Ennek egyetlen oka a tárgyi eszközök, azon belül is az Ingatlanok értékének 37 %-ot – 680 M. 

Ft-ot - meghaladó csökkenése. Ez két társaságot a Pannon-Váltó Nyrt-t. valamint a Pannon 

Alfa Kft-t érintette. Mindkét társaság esetén a csökkenés fő oka a készletek közé történő 

átsorolás volt, indoka pedig az, hogy így egyértelművé vált, hogy a készletek közé átkerülő 

ingatlanok tovább értékesítésre vásárolt ingatlanok A csökkenés másik – értékben nem 

jelentős értéket képviselő - oka, egy a Pannon Consulting által értékesített ingatlan 

könyvekből történő kivezetése volt.  

Alig változott az egyéb berendezések illetőleg a beruházások értéke.   

A Forgóeszközök értéke a tavalyi év végéhez képest 67 %-ot meghaladó mértékben 

növekedett.  

 

Ez a korábban említett átsorolás következménye, amelynek révén a Készletek állományába 

került 664 M. Ft. értékű, értékesítésre  vásárolt ingatlan.  

 

A Követelések minimális értékben csökkentek. Ugyanez mondható el az Értékpapírok 

állományáról, amely gyakorlatilag nem változott. Saját értékpapír vásárlásra az év első 

felében nem került sor.  

Arányaiban jelentősen csökkent ugyanakkor a Pénzeszközök állománya. Bár a csökkenés 

mértéke jelentősnek tűnik – 87 %-os esés – összegében azonban nem jelentős, hiszen nem éri 

el a 9 M. Ft-ot.   

 

Az Aktív időbeli elhatárolások összegének értéke jelentősen nem változott. Ezek döntően 

kamatelhatárolásokat tartalmaznak. 

 

  

Források 

 

A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a Pannon-Váltó csoport Saját tőkéje a tavalyi 

év végéhez képest 1,5 %-kal – 32 M. Ft-tal – csökkent.  

 

A csoport Kötelezettségei az összehasonlító időszakhoz képest közel 1 %-kal növekedtek. Ez a 



Hosszúlejáratú kötelezettségek minimális csökkenése és a Rövidlejáratú kötelezettségek nem 

jelentős növekedése mellett következett be. A pénzintézetek felé fennálló kötelezettségek értéke 

némileg növekedett, míg az egyéb kötelezettségeké közel 15 %-kal csökkent. Ez utóbbi 

kötelezettségek döntően a Pannon-Váltó Nyrt-hez illetőleg a Pannon Alfa Kft-hez kötődnek. 

 

A Passzív időbeli elhatárolás értéke nem jelentős. 

 

 

 

 

Eredmény kimutatás 

 
Az Eredménykimutatás sorait vizsgálva megállapítható, hogy tárgyidőszakban a Csoportnál 

az Értékesítés nettó árbevétele közel 20 %-kal meghaladta a 2012. év hasonló időszakának 

bevételeit.. Ennek magyarázata, hogy a tavalyi első félévhez képest a Pannon Alfa Kft-nek 

területének egy újabb részét sikerült bérbe adnia illetőleg a korábbi bérbeadás díja is 

valamelyest emelkedett.  

 

Az Egyéb bevételek értéke jelentősen – alig harmadára - csökkent, ami arra vezethető vissza, 

hogy 2013. év első felében nem sikerült jelentős értékű ingatlant értékesítenie a Csoportnak.  

 

Az Anyagjellegű ráfordítások – melynek döntő része szolgáltatásokból áll – értéke 17 % 

körüli mértékben esett vissza. Ez egyrészt a megtakarításoknak illetőleg a közvetített 

szolgáltatások értékének visszaesésére vezethető vissza. Hasonlóan csökkent majd 10 %-kal a 

Személyi jellegű ráfordítások összege is.  

 

Az Egyéb ráfordítások értékének jelentős csökkenése a korábban említettekre, azaz tavalyi év 

hasonló időszakában értékesített ingatlanhoz képest kisebb értéket képviselő ingatlan 

eladására vezethető vissza. Ezen ingatlan eladás a magasabb beszerzési árra tekintettel 

vesztséget jelentett a Csoport számára.  

 

A csoport Üzemi eredménye a korábbi időszakokhoz hasonlóan veszteséges miután a Csoport 

működési költségeit nem tudták fedezni az ingatlan eladásokból származó nyereségek. A 

veszteség mértéke gyakorlatilag annyival haladta meg a tavalyi év azonos időszakának 

veszteségét, amennyi veszteség az ingatlan eladáson az első hat hónapban keletkezett.    

  

A Pénzügyi műveletek bevételei az összehasonlító időszakhoz képest sajnos jelentősen- közel 

ötödére - csökkentek. Ennek magyarázata, hogy a deviza konverziókat a viszonylagosan 

stabilabb forint árfolyam miatt kevésbé volt képes az anyavállalat kihasználni, így azt 

ritkábban és szerényebb nyereség elérése mellett tudta csak folytatni. Ez látszik a Pénzügyi 

műveletek ráfordításai soron is, amelynek része az Pénzügyi bevételek egyéb ráfordításai is 

és amelynek értéke a ritkább konverziós ügylet miatt közel a hatodára esett. Az év első felében 

bekövetkező kamatcsökkenés egyelőre a kamatkiadásokat nem csökkentette jelentősen. Értéke 

10 %-kal sem csökkent.  

 

A Csoport Adózás előtti eredménye, vesztesége 2013. I. félévében a korábbi 31 M. Ft-ról 42 

M. Ft-ra növekedett. Ennek oka a korábban leírtak szerint a veszteséges ingatlan értékesítés 

illetőleg a pénzügyi bevételek csökkenésével magyarázható. 

 

 

 

Forduló napi események 



 
A Pannon-Váltó Nyrt. és a Pannon Alfa Kft. vezetése részt kíván venni az MNB Növekedési 

Hitel Programjába. Ennek előkészítése folyamatban van. A Pannon-Váltó Nyrt. a féléves 

zárást követően 145 db. saját részvényt vásárolt a budapesti Értéktőzsdén.  

 

 

Egyéb adatok 
 

A Pannon-Váltó Nyrt mint anyavállalat átlagos alkalmazotti létszáma a félév végén 3 fő volt, 

a leányvállalatokéval együtt 4 fő. A Társaság igazgatóságának és a felügyelő bizottságának 

összetételében ez elmúlt félévben a következő változások következtek be.  

 

Az Igazgatóság tagjaiban változás az éves rendes közgyűlésen nem történt. A 2013. április 30-

i nappal lejáró igazgatósági tagok mandátumát közgyűlés meghosszabbította. A Felügyelő 

Bizottság esetében Völgyi Tamás összeférhetetlenségi okok miatt nem vállalhatta továbbra is 

a tagságok. Helyette Dr. Várgedő Lajos urat választotta meg a közgyűlés a Felügyelő 

Bizottság tagjává.  

 

A Társaság ismeretei szerint a közvetlen tulajdonosi struktúra 2013. június 30-án az alábbi: 

 

Pannon Investor Zrt.  49,97 % 

Pannon Consulting Kft. 24,99 % 

Pannon Consultline Kft. 12,4  % 

Saját részvények  7,38 % 

Egyéb hazai befektetők  5,26  % 

 
 

 

 

 

Az előző jelentés óta a Társaság által közzétett rendkívüli és 

rendszeres tájékoztatások a Pannon-Váltó Nyrt. honlapján 
 

 

2013. évi közzétételek:    Megjelenés időpontja: 
 

1. Tulajdonosi struktúra     2013.január 02 

2. Tulajdonosi struktúra        2013. január 31. 

3. Tulajdonosi struktúra        2013. március 01 

4. PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyűlési meghívója     2013. március 25. 

5. Javadalmazási nyilatkozat      2013. március 25. 

6.   Tulajdonosi struktúra      2013. április 02. 

7. PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyűlési előterjesztések  2013. április 05. 

8. FT Jelentés         2013.április 05 

9. Rendkívüli tájékoztatás    2013. április 05. 

10. Közgyűlési határozatok      2013. április 26. 

11. Éves jelentések       2013. április 26 

12. FT jelentés.      2013. április 26. 

13. Közgyűlési határozatok    2013. május 08. 

14. Tulajdonosi struktúra     2013. május 14. 

15. Időközi vezetőségi beszámoló     2013. május 15. 

16. Tulajdonosi struktúra     2013. június 03. 



17. Bejelentés alapszabály módosításbejegyzéséről  2013. június 17. 

18. Tulajdonosi struktúra     2013. július 03 

19. Összefoglaló jelentés     2013. július 03. 

20. Tulajdonosi struktúra                 2013.augusztus 07.   

21. Saját részvény tranzakció    2013. augusztus 14. 
22. Saját részvény tranzakció    2013. augusztus 15. 



 

 

 

 

 

Az adatlapok fejléce (általános) 

Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ 

Nyrt. 

 Telefon 439-05-63 

Társaság címe: 1039 Budapest, 

Kossuth üdülőpart 102. 

 Telefax 439-05-64 

Ágazati 

besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 

időszak 

 

2013.  I. félév 

 Befektetői 

kapcsolattartó 

 

Szlávik László  

szlavik@pannonv.eu 
 

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 

 

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan 

 

 Igen  Nem 

    Auditált -  Nem 

    Konszolidált Igen  - 

 

Számviteli elvek  Magyar - IFRS igen Egyéb - 

Egyéb: ………………….. 

 

PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok 

Név Törzs/Alaptőke 

M. Ft. 

Tulajdoni hányad (%) Szavazati 

arány (%) 

Besoro

lás 
1 

Pannon 

Consulting Kft. 

315 99,90 49,01 L 

Pannon Alfa 

Kft. 

765 48,47 48,47 L 

Pannon 

Dunapart Kft. 

340  2,21 (közvetlenül) 

99,85(együtt) 

  2,21 

99,85 

L 

Pannon 

Consultline Kft. 

780,0 94,20 20,0 L 

1 
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 

(Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás 

akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) 

 

PK3. Mérleg 
(Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelő mérlegsémát jelenti. A mérlegkimutatásban 

szerepeltetni kell a tárgyidőszak és bázis időszak adatai mellett, a két időszak relatív változását is, 

százalékos formában megadva)  

A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak és a bázis időszak dátumát is. 

 

Pénznem* HUF  EUR  

Egység* 1 000  X 1 000 000  
*Jelölje X-szel. 

 

 Bázis félév Tárgy félév 

mailto:szlavik@pannonv.eu


Befektetett eszközök 2 025 465 1 344 265 

Immateriális javak 0 0 

Tárgyi eszközök 1 938 405 1 257 984 

Befektetett pénzügyi eszközök 87 060 86 281 

Forgóeszközök 970 774 1 624 418 

Készletek 109 664 422 

Eszközök összesen 3 003 412 2 977 161 

Saját tőke 2 147 495 2 114 735 

Jegyzett tőke 1 750 000 1 750 000 

Hosszú lejáratú 

kötelezettségek 

163 267 162 944       

Rövid lejáratú kötelezettségek 573 410 589 413 

Források összesen 3 003 412 2 977 161 

 

 

 

PK4. Eredmény kimutatás 
(Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelő eredmény-kimutatás sémát jelenti. Az 

eredmény-kimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidőszak és bázis időszak adatai mellett, a két időszak 

relatív változását is, százalékos formában megadva) 

A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak és a bázis időszak dátumát is. 

 

Pénznem* HUF  EUR  

Egység* 1 000  X 1 000 000  
*Jelölje X-szel. 

 

 Bázis félév Tárgy félév 

Értékesítés nettó árbevétele 13 027 15 555 

Üzleti eredmény (EBIT) - 17 610 -20 464 

Pénzügyi tevékenység nettó 

eredménye 

-13 361 -21 828 

Adózás előtti eredmény -30 971 -42 303 

Adózott eredmény -30 971 -42 303 

 

PK5. Cash-flow kimutatás 
(Csak abban az esetben kell megadni, ha a kibocsátó az IAS, illetve US GAAP elvek szerint készíti el 

mérlegét és eredmény-kimutatását. Csak a tárgyidőszak adatait kell feltüntetni.) 

A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidőszak dátumát is. 

               

               

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 
1 

Megnevezés Érték (Ft) 

A Pannon-Váltó Nyrt. kezesség 

vállalása a Pannon Alfa Kft. hiteleire 

Hitelkeret aktuális állapota szerint (jelenleg 

110 M. Ft.) 
1
 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából 

jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, 

garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)



 

Az adatlapok fejléce (általános) 

Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ 

Nyrt. 

 Telefon 439-05-63 

Társaság címe: 1039 Budapest, 

Kossuth üdülőpart 102. 

 Telefax 439-05-64 

Ágazati 

besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 

időszak 

 

2013.  I. félév 

 Befektetői 

kapcsolattartó 

Szlávik László  

szlavik@pannonv.eu 

 

 

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 

 

RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke 

 

Tulajdonosi kör 

megnevezése 

Teljes alaptőke 

 Tárgyév elején 

(január 01-jén) 

Időszak végén 

 %
2
 %

3
 Db %

2
 %

3
 Db 

Belföldi 

intézményi/társaság 

87,37 

 

94,24 1.528.970 87,37 94,24 1.528.970 

Külföldi 

intézményi/társaság 

0 0 0 0 0 0 

Belföldi magánszemély 5,26 5,68 92.060 5,26 5,68 92.060 

Külföldi magánszemély 0 0 0 0 0 0 

Munkavállalók, vezető 

tisztségviselők 

0 0 0 0 0 0 

Saját tulajdon 7,38 0 128.970 7,38 0 128.970 

Államháztartás részét 

képező Tulajdonos 
4
 

0 0 0 0 0 0 

Nemzetközi Fejlesztési 

Intézmények 
5
 

0 0 0 0 0 0 

Egyéb 0 0 0 0 0 0 

Ö S S Z E S E N 100 100 1.750.000 100 100 1.750 000 

 

 
1
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett 

nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a BÉT-re, kérjük, minden 

sorozat esetén adják meg a tulajdonosi struktúrát. 
2
 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 

3
 Pl.: EBRD, EIB, stb. 

 

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 

 Szeptember 30.  December 31. Március 31. Június 30. 

Társasági szinten 128.970 128.970 128.970 128 970 

Leányvállalatok
1
 654.338 654.338 654.338 654.338 

Mindösszesen 783.308 783.308 783.308 783.308 
1 A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont 

társaságok. 
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RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) 

 

Név Nemze-

tiség 
1
 

Tevéken

ység 
2
 

Mennyiség 

(db) 

Részesedés 

(%) 
3
 

Szavazati jog 

(%) 
3,4

 

Megjegyzés 
5
 

Pannon Investor 

Rt. 

B I 874.632 49,98 53,88 T 

Pannon 

Consulting Kft. 

B I 437.412 24,99 26,95 T 

Pannon 

Consultline Kft. 

B I 216.926 12,39 13,36 T 

Pannon-Váltó 

Nyrt. 

B I 128 970 7,37 0 T 

 

 
 
4 Belföldi (B), Külföldi (K) 
5 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T)  Magán (M), Munkavállaló, 

vezető  tisztségviselő (D) 
6
 Két tizedes jegyre kerekítve kérjük megadni 

7 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
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Az adatlapok fejléce (általános) 

Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ 

Nyrt. 

 Telefon 439-05-63 

Társaság címe: 1039 Budapest, 

Kossuth üdülőpart 102. 

 Telefax 439-05-64 

Ágazati 

besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 

időszak 

 

2013.  I. félév 

 Befektetői 

kapcsolattartó 

Szlávik László  

szlavik@pannonv.eu 

 

A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok 

 

TSZ1. Általános cégadatok 

 

A hatályos alapszabály kelte 2013. április 25. 

Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest 

Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2013. június 17. 

Utolsó cégbírósági bejegyzés száma 01-10-042842/94 

A Társaság alaptőkéje a tárgyév zárásakor 1.750.000.000 HUF 

A Társaság működésének időtartama
1 

Határozatlan  

A Társaság üzleti éve 2013. január.1.-2013. 

december 31. 

A Társaság auditorának neve Pénzmentő 

Könyvvizsgáló 

Adótanácsadó és 

Vállalkozási Kft. 

A Társaság auditorának címe 1036 Budapest, Kolosy 

tér 1/A. 

A Társaság közleményeinek közzétételi helye Társaság honlapja 

A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) 
2 

68 10 08” Saját 

tulajdonú ingatlanok 

adásvétele 

 
1
 Megfelelő aláhúzandó 

2
 Kérjük a társaság tevékenységére legjellemzőbb tevékenységet szerepeltessék az 

első helyen. 

A tulajdonosi kör bemutatásához kérjük, a RS1, RS3, míg a saját részvények 

mennyiségének alakulásához a RS2 adatlapot szíveskedjenek használni. 

 

TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) 

 

 Pannon-Váltó Nyrt. 

Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 

3 3 3 

Csoport szinten 

mailto:szlavik@pannonv.eu
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Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 

4 4 4 

 

TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak 

 

Jelleg 
1 

Név Beosztás Megbízás 

kezdete 

Megbízás 

vége/megszűnés

e 

Saját 

részvény 

tulajdon 

(db) 

IT Dr. Scheuer Gyula Elnök 2013.05.01. 2016.04.30. - 

IT Jakab Gábor  Tag 2013.05.01. 2016.04.30. - 

IT, SP Szlávik László Tag 2013.05.01. 2016.04.30.  

IT Dr. Hardy Ilona Tag 2012.05.01. 2014.04.30. - 

FB Pap Géza Elnök 2013.05.01. 2016.04.30. - 

FB Dr. Kreczné Dr. Makra 

Ágnes  

Tag 2013.05.01. 2016.04.30. - 

FB Dr. Várgedő Lajos Tag 2013.05.01. 2016.04.30. - 

 
 
1
 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 

 

 

 

 

 

 

Pannon-Váltó Nyrt. 
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A Pannon-Váltó Nyrt. 2013. I. féléves, nemzetközi 
szabályok szerint készített konszolidált mérlege 
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