
 

 

 

 

 

 

 

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója  



 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának  

részét képező  

 

Kiegészítő melléklet  



Kiegészítő melléklet  

 

1. A gazdálkodó bemutatása 

A Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás 

útján jött létre a jogelőd Váltó Kft-ből. A részvénytársaságot a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Bíróság, mint Cégbíróság 1995. január 16-án jegyezte be 08-10-001647 számon a 

cégjegyzékbe. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság pedig 1995. március 22-én jegyezte be 

01-10-042842 számon.  

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

A társaság részvényei: az Nyrt.-nek 1.750.000 darab, egyenként 1000 Ft névértékű, névre 

szóló, egyenlő jogokat biztosító törzsrészvénye van.  

A társaság tulajdonosi struktúrája a mérleg fordulónapján (2014. december 31.) az alábbi:  

Tulajdonos neve, székhelye  
Tulajdonosi és 

szavazati arány  

Pannon Investor Zrt. 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.  49,98 % 

Pannon Consulting Kft. 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102..  24,99 % 

Pannon Consultline Kft. 1039. Budapest, . Kossuth Lajos üdülőpart 102. 12,40 % 

Saját tulajdonban lévő részvények    7,39 % 

Egyéb hazai befektetők    5,24 % 

 

 

A Társaság leányvállalatai:  

 Pannon Dunapart Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. közvetlen 

részesedése 7.500 E. Ft, 2,21 %-os tulajdoni és szavazati arány (közvetlen és közvetett 

tulajdoni és szavazati arány 99,9 %); jegyzett tőke 340.000 E Ft; saját tőke 632.734 E 

Ft; mérleg szerinti eredmény -5.527 E Ft 

 Pannon Consulting Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. közvetlen 

részesedése 314.700 E. Ft; 99,9%-os tulajdoni és 49,0 %-os szavazati arány (közvetlen 

és közvetett tulajdoni arány 99,9%, szavazati arány 98,4 %); jegyzett tőke 315.000 E 

Ft; saját tőke 350.768 E Ft; mérleg szerinti eredmény 1.347 E Ft 

 Pannon Consultline Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102. közvetlen 

részesedése 734.760 E. Ft; 94,20 %-os tulajdoni és 20%-os szavazati arány (közvetlen 

és közvetett tulajdoni arány 100 %, szavazati arány 100,0 %); jegyzett tőke 780.000 E 

Ft; saját tőke 827.843 E Ft; mérleg szerinti eredmény -3.414 E Ft 

 Pannon-Alfa Kft; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102., közvetlen 

részesedése 313.800 E. Ft; 41,02 %-os tulajdoni és szavazati arány. (közvetlen és 

közvetett tulajdoni és szavazati arány 64,09 %); jegyzett tőke 765.000 E Ft; saját tőke 

865.249 E Ft; mérleg szerinti eredmény 93 E Ft 

 A leányvállalatok közül kettőnek 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.  

 

 
 

A Társaság jelentős társult vállalkozásai ( 50 % alatti szavazat ) : 

 Pannon Property Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.; részesedése 

1.450 E. Ft; 48,33%-os tulajdoni és szavazati arány. jegyzett tőke 3.000 E Ft; saját 

tőke 524 E Ft; mérleg szerinti eredmény 234 E Ft 

 Kokron Befektetési Kft, ; 6800 Hódmezővásárhely Teleki u. 18., részesedése 19.500 E 

Ft, 46,99 %-os tulajdoni és szavazati arány. jegyzett tőke 41.500 E Ft; saját tőke 

382.606 E Ft; mérleg szerinti eredmény -7.828 E Ft 

  

 

 

2. A számviteli politika alkalmazása  

Az éves beszámoló aláírására köteles személy: 

Szlávik László (2040 Budaörs, Beregszászi u. 53) 

 

A Társaság könyveit magyar nyelven, forintban, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint 

vezeti. A Társaság 2014. évi könyvelését Magonyné Szabó Melinda vállalkozó végezte. 

(2000 Szentendre, Bolgár u. 4. Regisztrációs száma: 190322 ) 

A Társaság az éves beszámoló auditálásával a Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t 

(1034. Budapest, San Marco u. 6-8/a, 1. em. 1., Cg: 01-09-563031, kamarai nyilvántartási 

szám: 000870) bízta meg oly módon, hogy a könyvvizsgáló tevékenységéért személyében 

Czene Győző kamarai tag könyvvizsgáló ( kamarai tagsági szám: 000140, lakcím: 3100 

Salgótarján, Béke krt. 42/a) felel.  

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 2014. január 1.-2014. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 

2014. december 31. A társaság a számviteli politikájában 2014. évre a mérlegkészítés napját 

2015. január 15-ben jelölte meg.  

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, 

ha az abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti 

mérlegfőösszegének 2%-át meghaladja. Az előző évekre vonatkozó - a mérlegkészítés napjáig 

megismert és nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti - 

módosításokat a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett 

be kell mutatni, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez 

esetben a mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön oszlopban szerepelnek az 

előző üzleti év adatai, a lezárt üzleti évekre vonatkozó módosítások, valamint a tárgyévi 

adatok. Az ellenőrzés során a mérlegkészítés időpontjáig megállapított - az előző üzleti évekre 



vonatkozó- jelentős összegű hibák elkülönítetten kimutatott eredményre gyakorolt hatásának 

összegét (mérleg szerinti eredményét) az eredménytartalékot növelő-csökkentő tételként a 

hiba megállapításának üzleti évében kell elszámolni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt 

hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. 

Az ellenőrzés által megállapított nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását az 

eredménykimutatás megfelelő tárgyévi adatai tartalmazzák.  

Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek 

elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló 

adatait felhasználók döntéseit 

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható 

használata, ebből 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 időarányosan (lineáris 

leírási módszerrel) történik. A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni 

értékű 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 vehető 

figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén 

várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 20%-os mértéket. Terven 

felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja 

meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 20%-

os mértéket. Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata az előző 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-jellegű 

különbözet tartós és jelentős. A Pannon-Váltó Nyrt. az értékhelyesbítés lehetőségével nem 

kíván élni. A Pannon-Váltó Nyrt. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a 

várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános 

szabályok szerint képez. Az előzőekben 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 

jelentős módosítás nem történt. Az eszközök és források leltározása az általános szabályok 

szerint történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. A 

pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. A beszámoló összeállítása a 

számviteli törvény előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot 

adó körülmény nem merült fel.  

 

 



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

A társaság mérlegében az adatok összehasonlíthatóak az előző év megfelelő adatával. 

A mérlegben az előző üzleti évhez képest az egyes eszközök minősítése nem változott, az 

tárgyi eszközök esetében a 2010-ben és 2011-ben maradványérték került meghatározásra.  

A kötelezettségek minősítése nem változott. 

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. 

A társaság a mérleg arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben 

nem élt. 

A tárgyévi beszámolóban az előírt 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  

 

 

  

 
   

 
 

Alapítás 

akt.költs.  
1.621 

  
1.621 1.621 

  
1.621 

Vagyoni ért. 

jogok  

        

Összesen  1.621   1.621 1.621   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    52 903 1  52 904 6 464 2 481  8 945 

Műszaki, 

egyéb 

berend.  

9 107  4 415 4 692 4 630 597 1 224 4 003 

Beruházás  5 788 1 245  7 033     

Beruházásra 

adott előleg 
0   0     

Összesen 67 798 1 246 4 415 64 629 11 094 3 078 1 224 12 948 

 

A műszaki és egyéb berendezések értéke értékesítés miatt változott. 

Az Alfa Art Hotelnél kialakított parkoló feltöltésre került az évente jelentkező árvízi 

védekezési munkák mérséklésére.  



Részesedések 

 
Megnevezés Részesedések (eFt) 

Nyitó növekedés csökkenés értékvesztés Záró 

Pannon Consulting Kft 319 380       319 380 

Pannon Consultline Kft 830 657     50 829 779 828 

Pannon Dunapart Kft 11 543       11 543 

Pannon Alfa Kft 558 563   42 000 161 641 354 922 

Pannon Property Kft 4 950     4 699 251 

Kokron Kft 21 000     19 740 1 260 

 kerekítés       1 -1 

Összesen 1 746 093 0 42 000 236 910 1 467 183 

 
A Társaság a tavalyi évben Pannon Alfa Fejlesztési és Szolgáltató Kft üzletrészt értékesített 

42 M Ft névértékben. Ennek eredményeképpen a Társaság közvetlen részesedése a Pannon 

Alfa Kft-ben 41,02 %-ra csökkent. Az elszámolt értékvesztés 236.910eFt. 

Készletek 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. Igazgatóságának 2013.04.25-i 13/2013. határozata értelmében az 

anyavállalat azon ingatlanai, amelyeket a társaság értékesíteni kíván, a tárgyi eszközök közül 

a készletek közé került átsorolásra az egyedi mérlegben, 

 
Követelések  

A követelések között szerepel az Áruszállításból és Szolgáltatásból és a Kapcsolt 

vállalkozással szembeni követelés valamint az Egyéb követelések. Az Áruszállításból és 

Szolgáltatásból eredő követelések 7 782 E Ft-os értéket mutatnak. A Kapcsolt Vállalkozással 

szembeni követelések – döntően tagi hitelek - a Pannon Dunapart Kft-vel, a Pannon 

Consulting Kft-vel, és a Pannon Alfa Kft-vel kapcsolatosan keletkeztek, összértékük 19 759 E 

Ft. Az egyéb követelések között 6 708 E Ft értékben munkavállalónak adott kölcsön 

követelés, az Amazon Sport Hotel Kft-vel szemben 500 E Ft követelés továbbá áfa és helyi 

adó követelés 305 E Ft található. 

 

KÖVETELÉSEK  Összege E Ft-ban 

Követelések szolgáltatásból: 7 782  

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 

Pannon Consulting Kft 

Pannon Alfa Kft 

Pannon Consultline Kft 

Pannon Dunapart Kft 

 

19 759 

190 

9 697 

4 102 

5 770 

Egyéb követelések: 

 

Munkavállalókkal szembeni követelés 

Amazon Sport Hotel 

Áfa követelés 

6 708 

 

5.704 

500 

122 



Helyi adó köv 

Egyéb követelés brókercéggel szemben 

184 

198 

 

 

Értékpapírok  

2014. december 31.-én a portfólióban lévő értékpapírok az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

                                                              adatok E Ft-ban  

Értékpapír csoport  Záró könyv 

sz. érték  

Államkötvények    

Egyéb kötvények                         

Részvények  981  

Visszavásárolt saját részvények 180 850 

Diszkont kincstárjegy   

Egyéb értékpapírok  126  

Összesen :  181.957 

 

Az értékpapírok 2014. december 31-i könyv szerinti értéke FIFO módszerrel került 

megállapításra. Az ezen értékhez képest képzendő kamatelhatárolás, ill. értékvesztés a 

rendelkezésre álló piaci információk alapján került elszámolásra.  

Saját tőke: A saját tőke csökkent, mivel – 272 031 E Ft adózás utáni eredmény, veszteség 

keletkezett.  

Lekötött tartalék: A visszavásárolt saját részvények miatt került lekötésre 180 850 E Ft. 

 

Céltartalékok: A Társaság 2014-ben céltartalékot nem képzett a várható kötelezettségekre.  

Kötelezettségek:  

A kötelezettségek megoszlanak hosszú lejáratú kötelezettségekre, melyek egy része 

átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé (106 250 E Ft értékben - a bankoktól 

felvett forgóeszköz hitel), illetőleg rövid lejáratú kötelezettségekre, amelyeken belül egy 

19.150 e. Ft. összegű le nem járt kötelezettség, valamint mérlegkészítésig kifizetett adó és 

járulék köztelezettség és a legnagyobb részét a részvényesekkel szemben fennálló és a 

részvénycserékre, dematerializációra visszavezethető követelések jelentik.  

 

KÖTELEZETTSÉGEK Összege E Ft-ban 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Forgóeszköz hitel 

Szabad felhasználású hitel 

Átsorolás rövid lej 

488 750 

460 000 

135 000 

106 250 

Rövid lejáratú kötelezettségek 138 544 



Rövid lejáratú hitelek: 

Forgóeszköz hitel  

  

106 250 

106 250 

 

Kötelezettségek áruszáll.és szolgáltatásból 

Röv.lej.köt.kapcsolt váll. 

 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek: 

254  

0 

 

32 039 

Mérlegen kívüli tételek :  

Megnevezés Érték (Ft) 

Kezességvállalás a Pannon Alfa Kft. 

hiteleire  
Hitelkeret 110 M Ft 

 

Környezetvédelemmel kapcsolatosan céltartalék képzés nem történt, költségek elszámolásra 

nem kerültek, valamint nincsenek a kötelezettségek között ki nem mutatott várható 

összegek. 

 

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk 

 

Üzleti tevékenység eredménye: 

 

A társaságnak az értékesítésből fakadó nettó árbevétele a korábbi évhez képest nőtt ingatlan 

értékesítés miatt, ezért jelentősen változott az anyag jellegű ráfordítások értéke is, ugyanakkor 

a személyi jellegű ráfordítások értéke nem változott.  E sorok eredményeképpen a Társaság 

üzemi eredménye veszteséges.  

 

 

Pénzügyi műveletek bevétele:  

 

2014-ben a pénzügyi műveletek bevételei 45 %-kal csökkentek. A pénzügyi bevételek döntő 

része részesedés értékesítése volt. Ugyanakkor jelentősen, 368 %-kal nőtt a pénzügyi 

műveletek ráfordítása a részesedések után elszámolt értékvesztés miatt.  

Pénzügyi műveletek ráfordításai:  

A ráfordítások döntő része az elszámolt értékvesztés, azonban a banki hitelek utáni kamat 

43%-kal csökkent.   

Pénzügyi műveletek eredménye:  

Összességében elmondható, hogy az elszámolt értékvesztés jelentősen rontotta az eredményt.  

 

Rendkívüli eredmény:  



2014. évben a Társaságnak rendkívüli eredménye nem keletkezett. 

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

A Pannon-Váltó Nyrt. a 2014-es évet négy, a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában lévő 

üzletrészre elszámolt értékvesztés miatt jelentős veszteséggel zárta. Az érintett üzletrészek a 

Pannon Alfa Kft-ben lévő 313.800.000 Ft-os névértékű üzletrész, a Pannon Consultline Kft-

ben lévő 734.760.000 Ft-os névértékű üzletrész, a Pannon Property Kft-ben lévő 1.450.000 

Ft-os üzletrész illetőleg a Kokron Kft-ben lévő 19.500.000 Ft-os névértékű üzletrész. Az 

üzletrészeken elszenvedett veszteség ugyanakkor nem jelent jelenleg tényleges veszteséget, 

mert az hogy az üzletrészek valójában ennyit érnek, csak a társaságokban lévő ingatlanok 

eladása után derül majd ki.  

Az elszámolt értékvesztéstől eltekintve a Pannon-Váltó a 2014. évet csökkenő veszteséggel 

zárta.  

 

A Pannon-Váltó Nyrt. veszteségét – kihangsúlyozva, hogy az értékvesztésektől eltekintve - 

elsősorban az okozta, hogy a Pannon-Váltó Nyrt.-nek 2014-ben nem sikerült olyan jelentős 

értéket képviselő ingatlant eladnia, amelyen az alacsonyabb beszerzési árnak „köszönhetően” 

nyereség keletkezett volna illetőleg a bérleti díjból származó bevételeket – a kiadásra 

alkalmas további ingatlanok híján – sem sikerült érdemben növelni. Ugyanakkor 

mindenképpen pozitív fejlemény, hogy a veszteség mértéke – ismételten kihangsúlyozva, 

hogy eltekintve az említett értékvesztéseket - csökkent, ami a bevételek növekedése mellett 

elsősorban a költségek – főként a hitelek utáni költségek – csökkenésére vezethető vissza.  

 

 

Adózás előtti eredmény, adóalap, társasági adó számítás :  

I. Adózás előtti eredmény  -271 993 E Ft 

Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés  +3 078 E Ft  

Tárgyi eszközök nettó értéke sztv sz kivezetéskor + 3 190 E Ft  

Bírság +23 E Ft 

Adomány 7 E Ft 

II. Adózás előtti eredményt növelő tételek összesen  +6 298 E Ft  

Céltartalék felhasználás 0 E Ft 

Fejlesztési tartalék 0 E Ft 

Tőkepiaci nyereség 0 E Ft 

Adó tv. szerinti értékcsökkenés  -4 412 E Ft  

Tárgyi eszközök nettó értéke adótv sz kivezetéskor  -2 560 E Ft 

Kapott osztalék  0 E Ft  

III. Adózás előtti eredményt csökkentő tételek összesen  -6 972 E Ft  

IV. Adóalap  -272 667 E Ft  

V. Adófizetési kötelezettség Tao minimum 38 E Ft 

VI. Adózott eredmény  -272 031 E Ft  

 

 

 

 

 



 

 
Cash flow-kimutatás (adatok E Ft-ban)    

      

Sor-

szám 
Megnevezés Előző év Tárgyév 

T/E év 

% 

I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 

1. Adózás előtti eredmény -48 558 -271 993   

2. Elszámolt amortizáció 6 689 3 078 46,02 

3. Elszámolt értékvesztés 0 0   

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 0 0   

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye -2 673 -310   

6. Szállítói kötelezettség változása -56 700 95   

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása -17 376 -4 915   

8. Passzív időbeli elhatárolások változása -2 991 -221   

9. Vevőkövetelés változása -1 367 1 956   

10. Forgóeszközök (vevő és pénzeszköz nélkül) változása 72 381 7 952 10,99 

11. Aktív időbeli elhatárolások változása 49 969 -298   

12. Fizetett adó (nyereség után) 0 -38   

13. Fizetett osztalék, részesedés 0 0   

  I. Működési cash flow (1-13. sorok) -626 -264 693   

II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 

14. Befektetett eszközök beszerzése -37 135 277 665   

15. Befektetett eszközök eladása 91 062 3 500 3,84 

16. Kapott osztalék 0 0   

  II. Összesen (14-16. sorok) 53 927 281 165 521,38 

III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás 

17. Részvénykivocsátás bevétele (tőkebevonás) 0 0   

18. Kötvénykibocsátás bevétele 0 0   

19. Hitelfelvétel 50 000 28 750 57,50 

20. 
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 

törlesztése, megszűntetése, beváltása 
      

21. Véglegesen kapott pénzeszközök 0 0   

22. Részvénybevonás (tőkeleszállítás) 0 0   

23. Kötvény visszafizetés 0 0   

24. Hiteltörlesztés, -visszafizetés -100 042 -25 522   

25. 
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett 

bankbetétek  
        

26. Véglegesen átadott pénzeszközök 0 0   

27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hossz. lejáratú köt. változása   0 0   

  III. Összesen (17-24. sorok) -50 042 3 228   

  
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+-I.+-II.+-III. 

sorok) 
3 259 19 700 604,48 

 



 

Vagyoni helyzet, eszközök és tőkeösszetétel alakulása    

Megnevezés 
Előző 
év % 

Tárgy 
év % T/E év % T-E év 

Befektetett eszközök 
1 802 

798 66,36 

1 518 

864 62,11 84,25 -283 934 

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

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

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

Tárgyi eszközök 56 704 1,88 51 681 1,83 91,14 -5 023 

  Ingatlanok 46 440 1,71 43 959 1,81 94,66 -2 481 

  Műszaki berendezések 0 0,00 0 0,00 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

  Egyéb berendezések 4 476 0,17 689 0,03 15,39 -3 787 

  Beruházások 5 788 0,21 7 033 0,29 121,51 1 245 

  Beruházásokra adott előlegek 0 0,00 0 0,00 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

Befektetett pénzügyi eszközök 
1 746 

094 64,48 

1 467 

183 60,28 84,03 -278 911 

Forgóeszközök 904 952 33,42 914 744 37,58 101,08 9 792 

Készletek 693 355 25,60 678 351 27,87 97,84 -15 004 

Követelések 29 233 1,08 34 249 1,41 117,16 5 016 

Értékpapírok 181 877 6,72 181 957 7,48 100,04 80 

Pénzeszközök 487 0,02 20 187 0,83 4145,17 19 700 

Aktív időbeli elhatárolások 209 0,01 507 0,02 242,58 298 

Eszközök összesen 
2 707 

959 99,79 

2 434 

115 99,71 89,89 -273 844 

Saját tőke 
2 078 

852 76,77 

1 806 

821 74,23 86,91 -272 031 

Jegyzett tőke 
1 750 

000 64,62 

1 750 

000 71,89 100,00 0 

Tőketartalék 343 818 12,70 343 818 14,12 100,00 0 

Eredménytartalék -137 059 -5,06 -195 816 -8,04 142,87 -58 757 

Lekötött tartalék 180 770 6,68 180 850 7,43 100,04 80 

Értékelési tartalék 0 0,00 0 0,00 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 

Mérleg szerinti eredmény -58 677 -2,17 -272 031 -11,18 463,61 -213 354 

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

Kötelezettségek 628 886 23,22 627 294 25,77 99,75 -1 592 

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

Hosszú lejáratú kötelezettségek 460 000 16,99 488 750 20,08 106,25 28 750 

Rövid lejáratú kötelezettségek 168 886 6,24 138 544 5,69 82,03 -30 342 

Passzív időbeli elhatárolások 221 0,01 0 0,00 0,00 -221 

Források összesen 
2 707 

959 100,00 

2 434 

115 100,00 89,89 -273 844 



 

Vagyoni és pénzügyi helyzet elemzése %      

Mutatók 
Előző 
év   

Tárgy 
év   T/E év %  

Tőkeerősség mutatója 76,77   74,23   96,69  

(Saját tőke / Mérleg főösszeg)           

Saját tőke növekedésének mértéke -3,35   -15,54   463,61  

(Mérleg szerinti eredmény / Jegyzett tőke)            

Kötelezettségek részaránya 23,22   25,77   110,97  

(Kötelezettségek / Mérleg főösszeg)            

Befektetett eszközök fedezete 115,31   118,96   103,16  

(Saját tőke / Befektetett eszközök)            

Tőke forgási sebessége 0,00   0,01   328,87  

(Értékesítés nettó árbevétele / Saját tőke)            

Likviditási mutató I. 535,84   660,25   123,22  

(Forgóeszközök / Rövid lejáratú köt.)            

Likviditási mutató II. 125,29   170,63   136,19  

(Forgóeszközök - Készletek / Rövid lej.köt.)            

Jövedelmezőség alakulásának elemzése      

Mutatók 
Előző 
év   

Tárgy 
év   T/E év %  

Árbevétel-arányos üzemi eredmény -4,88   -1,03   21,12  

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

Árbevétel-arányos szokásos eredmény -2,31   -8,02   347,68  

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

Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény -2,33   -8,02   344,02  

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

Tőke-arányos jövedelmezőség -0,03   -0,15   539,01  

(Szokásos eredmény/Saját tőke)            

Tőke-arányos jövedelmezőség -0,03   -0,15   533,33  

(Adózás előtti er./Saját tőke)            

Tőke-arányos jövedelmezőség -0,03   -0,15   533,41  

(Adózott eredmény/Saját tőke)            

Tőke-arányos jövedelmezőség -0,03   -0,15   533,41  

(Mérleg szerinti er./Saját tőke)            

       



7. Tájékoztató adatok  

 

Létszám alakulása 2014. 12. 31.  

 Nyitó létszám  Változás  Változás Záró létszám  

Megnevezés 

/fő/  

2014.01. 01.  Belépés  Kilépés  2014. 12. 31.  

Vezető állású  2 0 1 1 

Beosztott  1 0 0 1 

Összesen:  3 0 1 2 

 

 

A tárgyidőszaki bérköltség:  

 

Bérköltség   7.908 E Ft  

Bérjárulékok   2.274 E Ft 

Egyéb személyi jellegű kifizetések :  

Biztosítás       280 E Ft 

Költségtérítés                         625 E Ft 

Reprezentáció          6 E Ft 

Béren kívüli juttatás adó              11 E Ft 

Cégautó adó                    88 E Ft   

Összesen :               1 010 E Ft 

 

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása ( 2006.01.01-től): 
 

 

Betöltött tisztség 

 

 

Díjazás/hó (bruttó, Ft/fő)  

IT elnök  95.000  

IT tag /3 fő/  90.000  

FB elnök  95.000  

FB tag /2 fő/  90.000  

 

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai 2009. október 1.-től átmeneti időre lemondtak 

tiszteletdíjukról a Társaságnál. 

 



Aktív időbeli elhatárolások összetétele:  

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 

 

PConsultline kamat elhatárolás        57 E Ft  

Pannon Alfa kamat elhatárolás      349 E Ft 

Egyéb kamat elhatárolás       101 E Ft 

 

Összesen:                                                           506 E Ft  

 

 

Ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:       0 E Ft  

 

     

Passzív időbeli elhatárolások :  

A társaság 2014. év végén passzív időbeli elhatárolásra nem került sor. 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2015. április 8. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét 
képező 

 

 

Üzleti jelentés 
 



 

 

Üzleti jelentés 
 

 

A/ Általános cégadatok 

 

A  PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a 

Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot a Győr-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 üdülőpart 102. I/B. 

Az érvényes alapszabály kelte: 2014. április 30. 

 

Alapításkori és aktuális jegyzett tőke : 1.750.000.000 Ft 

 

A Társaság határozatlan időtartamra jött létre.  

 

Üzleti év       : 2014. január 1. - december 31.  

Auditor  : Mantax Könyvvizsgáló és Tanácsadó 

Kft-t (1034. Budapest, San Marco u. 6-

8/a, 1. em. 1., Cg: 01-09-563031, 

kamarai nyilvántartási szám: 000870) 

személyében Czene Győző kamarai tag 

könyvvizsgáló ( kamarai tagsági szám: 

000140,)  

 

A hirdetmények közzétételi helye    : A Társaság, a Budapesti Értéktőzsde és a 

Magyar Nemzeti Bank kibocsátói 

honlapja  

 

Tevékenységi kör :  

 

68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (főtevékenység)  

41.10’08 Épületépítési projekt szervezése 

64.20’08  Vagyonkezelés (holding)  

64.99’08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés (kizárólag a 

Társaság saját eszközeivel végzett pénzügyi- és 

tőkeműveletek, értékpapír befektetések) 

68.20’08 Saját tulajdonú  ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 



70.10’08 Üzletvezetés 

74.90’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 

82.99’08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti tevékenység 

 

 

A Társaság tevékenységi köre az elmúlt években nem változott, 

főtevékenységként ma is a saját tulajdonban lévő ingatlanok adásvételével 

foglalkozik. A továbbértékesítési céllal megvásárolt ingatlanokat - amennyiben 

arra lehetőség kínálkozik – a Társaság megkísérli bérbe adni azaz mindaddig 

hasznosítani, amíg a továbbértékesítés meg nem történik. Az ingatlanok 

megvásárlását nem minden esetben a Társaság hajtja végre. A Társaságnak 

több leányvállalata is van, amelyek közül többen az anyavállalatéval megegyező 

tevékenységet végezve aktívan részt vesznek az ingatlanok megvásárlásában 

illetőleg későbbi eladásában. A Társaság korábban jelentős értékpapírpiaci 

befektetésekkel bírt, azonban ma már ilyen jellegű tevékenységet csak ritkán 

végez.     

 

     

B/ Vállalatvezetés, foglalkoztatás 

 

Az üzleti év során a Társaság közvetlen irányításában változás nem következett 

be, a vezérigazgatói tisztséget továbbra is Szlávik László tölti be. Az üzleti év 

során a Társaság Igazgatóságának tagjai személyében változás nem történt. A 

Felügyelő Bizottságba a 2014. évi rendes közgyűlésen megválasztásra került 

Csorba Zsuzsa, így a Felügyelő Bizottság 4 taggal működött egészen 2014 

nyaráig, amikor is sajnálatos módon Felügyelő Bizottságunk egyik tagja, dr. 

Makra Ágnes elhunyt.  

 

 

Igazgatóság: 

Dr. Scheuer Gyula elnök   

Dr. Hardy Ilona  

Jakab Gábor és  

Szlávik László vezérigazgató  

 

Felügyelő Bizottság: 

Pap Géza (elnök) 

Csorba Zsuzsa 

Dr. Várgedő Lajos  

 



A Társaság Igazgatósága illetőleg Felügyelő Bizottsága az év során több 

alkalommal is ülésezett.  

A Társaság vezető állású tisztségviselői, ill. vezető állású munkavállalói nem 

rendelkeznek Pannon-Váltó részvényekkel. 

  

Az alkalmazottak száma az év végén kettő fő volt. A tárgyidőszaki bérköltség 

7.908 e. Ft volt.  

 

 

C/ A társaság jelenlegi tulajdonosi struktúrájának bemutatása 

 

Az üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjában ismert tulajdonosi struktúra : 

  

 Pannon Investor Rt.    49,98 % 

 Pannon Consulting Kft.    24,99 % 

 Pannon Consultline Kft    12,40 % 

 Saját részvények         7,39 % 

Egyéb hazai befektetők      5,24 % 

  

 

 

 

 

D/ A kibocsátó tevékenységének és gazdálkodásának leírása 

 

 

1,. Rövid általános áttekintés 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. 2014. évi eredményével kapcsolatban ugyanaz mondható 

el, ami a korábbi években. A Társaság 2014. évben is veszteséges évet zárt 

elsősorban annak „köszönhetően”, hogy a Társaságnak és leányvállalatainak 

sikerült ugyan kisebb értékű ingatlanokat értékesítenie, ezen eladások 

ugyanakkor jelentősebb nyereséget nem hoztak. A bevételek ugyanakkor sokat 

segítettek abban, hogy a Társaság a fennálló hiteleinek törlesztését mindenkor 

időben teljesíthesse.     

A Társaságnak az alaptevékenységből származó bérleti díj bevétele a tavalyi 

évben emelkedett. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a 2013-ban a dunai 

árvíz miatt az Alfa Art Hotel bérlőjének – miután a hotel nem üzemelt hosszabb 

ideig – bérleti díjkedvezményt kellett adnunk. A tavalyi évben ilyen 

kedvezmény adására nem került sor.  



A Társaság 2014 nyarán - szemben a 2013. évvel, amikor is nem sikerült 

ingatlant eladnia - értékesített egy budapesti ingatlant is. Ebből 10 M. Ft-ot 

meghaladó bevétele keletkezett. Ezen bevételeket kiegészítette egy gépkocsi 

eladása is. 

 

Összességében tehát a Társaság bevételei a 2014. évben növekedtek. Ezek a 

bevételek ugyanakkor még mindig igen alacsonyak, amik hosszútávon nem 

elegendőek ahhoz, hogy a Társaságnak a jövőben fennálló kötelezettségeit 

ebből finanszírozni lehessen. Ezek a bevételek csak a Társaság és 

leányvállalatai tulajdonában lévő ingatlanok eladásából biztosíthatóak.  

 

A bevételek mellett ugyanakkor növekedtek az alaptevékenységhez kötődő 

költségek. Ennek oka ugyanakkor kizárólagosan az, hogy az eladott ingatlannak 

volt bekerülési költsége is. Ettől eltekintve szinte valamennyi költségsoron a 

ráfordítások csökkenése követhető nyomon.  

 

Összességében tehát az költségeknél nagyobb mértékben növekvő 

bevételeknek köszönhetően a Társaság üzemi eredménye csökkenő mértékű 

veszteséget mutat. A csökkenés mértéke a 2013. évhez képest majd 30 %-os. 

 

A tavalyi évben a Társaság pénzügyi eredménye rendkívül nagymértékben 

romlott. Ez azonban kizárólag annak eredménye, hogy a korábban említettek 

szerint a tulajdonában lévő üzletrészek után 236 M. Ft-ot meghaladó 

értékvesztést volt kénytelen elszámolni. Amennyiben ettől a nem realizált 

veszteségtől eltekintünk, úgy a Társaság pénzügyi eredménye a korábbi évhez 

képest javult. Ez döntően egy tényezőre, a hitelek után fizetendő kamatok 

összegének csökkenésére vezethető vissza. Ennek révén a korábbi majd 41 M. 

Ft-os pénzügyi ráfordítás értéke 2014-re 20 M. Ft-ra csökkent.  Így a pénzügyi 

műveletek eredménye a korábbi év 23 M. Ft-os veszteségével szemben 2014-

ben 10 M. Ft-os veszteséget mutat csak. Ez 55 %-os javulást jelent a 

korábbi évhez képest.  

 

A Társaság életében fontos események közül ki kell emelni azt, hogy 2014-ben 

a Társaság jelzálog alapú szabad felhasználású hitelt vett fel, amely egy másik 

pénzintézetnél lévő hitelének törlesztését biztosította. Miután jelentős értékű 

ingatlant a Társaság nem tudott 2014.-ben eladni, ezért 2014.-ben összességében 

hitelállományát sem sikerült jelentősen csökkentenie. Befolyó bevételei döntően 

a működéshez szükséges költségeinek fedezésére fordítodtak. 2015-ben 

ugyanakkor 70 M. Ft. feletti összegben kell a Társaságnak hitelt törlesztenie. 

Ehhez mindenképpen szükséges lesz saját ingatlant eladnia vagy leányai 

ingatlanai eladásából bevételhez jutnia.  

 



Az jövőbeni ingatlan eladásokkal kapcsolatban elmondható, hogy az 

ingatlanpiac élénkülése a Társaság és leányvállalatai ingatlanjainak esetében is 

érezhető. Több ingatlan esetében is folynak tárgyalások az ingatlanok 

értékesítéséről. Remélhetően ezek előbb-utóbb sikeresen zárulnak. Amennyiben 

ez valóban így lesz, akkor a befolyó pénzek nagyobb részét a Társaság a felvett 

hitelek visszafizetésére fogja fordítani.  

 

A Társaság működésének megítélése szempontjából, fontos, hogy a Társaságnak 

több leányvállalata is van, amelyek értékes ingatlanokat tulajdonolnak. Ezek 

közül az egyik a Római parton található 2,7 hektáros telek, amelyre érvényes 

építési engedéllyel rendelkezik a tulajdonos Pannon Dunapart Kft. A korábban a 

gát építése miatt elrendelt változtatási tilalmat 2015. januárjában az 

önkormányzat feloldotta, azaz a területre ismét lehetséges építési engedélyt 

beadni. Ez sokat segíthet a terület értékesítésénél, hiszen így nem csak a jelenleg 

érvényes építési engedélyben szereplő projektet lehet megvalósítani, hanem más 

irányban is hasznosítható a terület. A másik jelentős ingatlanállomány a 

budakalászi Lupa tónál lévő 13 hektáros terület. A terület egy részének 

értékesítéséről itt is tárgyalások folynak.  

  

 

 

 

2. Ingatlanpiaci helyzet 

 

A Társaság vezetése már évek óta vár arra, hogy az ingatlanpiacon az élénkülés 

megkezdődjön. 2014 elején némi pozitív változás már tapasztalható volt, ami az 

év közben is fennmaradt, sőt a vevői érdeklődés a piac egyes részein tovább 

erősödött. Ez leginkább a kis- és közepes méretű lakások piacán volt 

érzékelhető, de az év vége illetőleg 2015. elején már a nagyobb értékű 

ingatlanokra is nagyobb volt a kereslet. Erre alapozva a Társaság vezetése bízik 

abban, hogy az újépítésű lakások számának csökkenésével ismét szükség lesz új 

építésű lakásokra, amely a Pannon-Váltó csoport tulajdonában lévő ingatlanok 

iránti érdeklődést erősítheti. 

2014-ben a Társaság egy ingatlant értékesített, de ez nem volt jelentős értékű.    

A 2014. évben a Társaság vezetése az ingatlanok kezelésének kötelező feladata 

mellett a javuló piaci környezetnek köszönhetően az ingatlanok értékesítésére 

helyezte a súlyt.  

 

Ennek megfelelően a Társaság menedzsmentje 2014. évben:  

 

- kezelte a tulajdonában és leányvállalatai tulajdonában lévő ingatlanokat 

- továbbra is hirdette eladásra azon ingatlanokat, amelyek értékesítésre alkalmas 

állapotban voltak és tárgyalt a érdeklődőkkel az értékesítésekről  



- az értékesítésre még nem kész területeket megpróbálta alkalmassá tenni az 

eladásra illetőleg eljárni a szabályozás adta lehetőségek javításáért   

 

2.1. Ingatlanok kezelése 

 

A Pannon-Váltó ingatlan portfóliójában - miután ingatlant 2014-ben nem 

vásárolt - jelenleg is egy olyan ingatlan van, amely bérbe adható. A római parton 

lévő hotel ingatlan már évek óta bérbeadásra került a Társaság résztulajdonában 

lévő Pannon Property Kft-nek. Az ingatlannal kapcsolatban pozitív változást 

jelenthet, ha a már évek óta emlegetett római parton futó gát végre megépül. 

Erre az elmúlt hónapok történései után reális esélyt látunk. 

 

2.2. Ingatlanok eladása 

 

A Társaság a tavalyi évben egy korábban vásárolt budapesti ingatlant 

értékesített. Ennek értéke nem tekinthető jelentősnek. A Társaság tulajdonában- 

a Római parti hotelen kívül - még 3 további ingatlan van, ezek közül kettő a 

Római parton.  A két ingatlan szintén értékesítésre kijelölt ingatlan, de egyelőre 

vételi ajánlat nem érkezett a telkekre. A harmadik ingatlan egy budakalászi, a 

Lupa tó partján fekvő belterületi ingatlan, amely szintén eladó, de egyelőre még 

vevői érdeklődés nem várható iránta. 

 

2.3. Területek értékesítésre előkészítése 

  

E tevékenység továbbra is a Társaság tulajdonában lévő két római-parti ingatlant 

érintette. Pozitív változás a telek tekintetében, hogy a helyi önkormányzat 2015 

elején feloldotta a gátépítéshez kötődő változtatási tilalmat, így a területre 

építési engedély kérhető. A korábban kockázatként gondolt építési korlátozásra 

az önkormányzat részéről nem került sor, így a korábban életben lévő feltételek 

mellett építhető be a terület. 

Emellett e telkek esetében is azt reméljük, hogy a római parti mobilgát 

megépítése jelentősen felértékelheti a területet.  

 

2.4. Az ingatlanpiaccal kapcsolatos várakozások 

 

A Társaság vezetése azt reméli, hogy a kedvező ingatlanpiaci helyzet a jövőben 

is fennmarad. Amennyiben ez így lesz, akkor várható, hogy a Társaság telkei 

iránt az érdeklődés fennmarad és előbb-utóbb tényleges adásvételekre is sor 

kerülhet. Az erősebb vevői érdeklődést – igaz nem a Társaság, hanem 

elsősorban leányvállalatainak területei iránt – már érezni lehet. Egyelőre 

azonban  - bár tárgyalások folynak egyes területeink eladásáról – adásvételi 

szerződés aláírására nem került sor.  

       



Összességében tehát a Társaság vezetése azt látja, hogy hosszú évek után 2015. 

év lehet az az év, amikor is területeinek egy részére konkrét vevői érdeklődés 

lehet, amely egy vagy több nagy értékű ingatlan eladását eredményezheti.  

 

3. Pénz-és tőkepiac 

Társaság pénz- és tőkepiaci tevékenysége a korábbi évekhez képest ma már 

marginális.  

 

 

E./ Szöveges kiegészítés a mérleg beszámolóhoz 

  

A Mérleg sorait vizsgálva a Befektetett eszközök értéke jelentősen 15 %-ot 

meghaladó mértékben csökkent. Ennek oka egyértelműen az említett üzletrészek 

értékvesztéséhez valamint üzletrész eladásához köthető.    

 

A Forgóeszközök értéke a tavalyi évben elhanyagolható módon alig 1 %-kal 

növekedett. Ez a készletek állományának csökkenése – a korábban említett 

ingatlan eladás miatt – a követelések 17 %-os növekedése – döntően a tagi 

hitelek növekedése miatt – és a pénzeszközök jelentős növekedésére vezethető 

vissza. Ez utóbbi növekedés az eladott ingatlan után befolyó bevételt 

tartalmazta. Az értékpapírok állománya változatlan maradt.  

 

Összességében a Társaság Eszközei 2014. évben elsősorban az értékvesztésre 

visszavezethetően majd 10 %-ot meghaladó mértékben csökkentek a bázisévet 

jelentő 2013. évi számokhoz képest.   

 

 

A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a Társaság Saját tőkéje 

döntően az értékvesztésből származó veszteség miatt 13 %-os mértékben 

csökkent. Szinte változatlan nagyságú a kötelezettségek értéke, amely 

minimálisan, 0,25 %-kal csökkent. Szerkezetében annyi változás történt, hogy 

átstrukturálás következtében növekedett a Hosszúlejáratú és csökkent a 

Rövidlejáratú hitelek állománya. Összességében a Társaság kötelezettségei 

628 M. Ft-ot tesznek ki, amelynek legnagyobb része 2016-ban lejáró tartozás.  

    

Az Eredmény-kimutatást vizsgálva megállapítható, hogy a Társaságnak 

értékesítésből fakadó Nettó árbevétele majd háromszorosa a 2013. évinek. Ez 

egyrészt a növekvő bérleti díjbevételnek illetőleg az eladott ingatlanból 

származó bevételnek „köszönhető”. Az Egyéb bevételek a gépkocsi értékesítés 

bevételét tartalmazzák.  

Az Anyagjellegű ráfordítások értéke 36 %-os növekedést mutat 2014-ben a 

megelőző évihez képest. Ennek a növekedésnek az egyedüli oka, a bevételek 



között már említett ingatlan eladás. A Személyi jellegű ráfordítások értéke 

közel megegyezik a 2013. évi értéknek.  

Az Egyéb ráfordítások a Társaság által fizetendő telek- és ingatlanadó fizetési 

kötelezettségeket tartalmazzák, amelynek értéke 10 %-ot meghaladó mértékben 

növekedett 2014. évben.   

Az Üzleti tevékenységek eredménye, vesztesége elsősorban a bérleti bevételek 

magasabb voltára és az igénybe vett szolgáltatások alacsonyabb összegére 

visszavezethetően majd 30 %-kal csökkent 2013. évihez képest.  

A Pénzügyi műveletek bevételeinél a korábban jellemzően magasabb értéket 

mutató egyéb pénzügyi bevételek sor – amely a pénz- és tőkepiaci bevételeket 

tartalmazta – elhanyagolható ma már. Ugyanakkor a részesedések 

értékesítésének árfolyamnyeresége jelentősen növekedett. Ez az eladott 

üzletrészek árfolyamnyereségét tartalmazza.  A pénzügyi műveletek egyéb 

sorain jelentős változás nem tapasztalható. Összességében azonban pénzügyi 

műveletek bevétele közel a 2013. évi érték felére esett vissza.  

Jelentősen emelkedtek ugyanakkor az üzletrészek miatt értékvesztésre 

visszavezethetően a Pénzügyi műveletek ráfordításai is. A növekedés 

egyértelműen az értékvesztés miatt történt, hiszen a teljes ráfordítások több mint 

92 5-át ez a tétel teszi ki. Értékvesztés nélkül a pénzügyi műveletek 

ráfordításának értéke jelentősen csökkent. Ez egyrészt a csökkenő kamatok 

miatti csökkenő kamatkiadásokra valamint a korábban jelzettek szerint a pénz- 

és tőkepiaci ügyletek elmaradására vezethető vissza, Összességében – 

értékvesztés nélkül - a pénzügyi műveletek ráfordításai több mint a felére estek 

vissza, aminek eredményeképpen a Pénzügyi műveletek eredménye a 2013. 

évi 23 M. Ft-os veszteséggel szemben 2014-ben csak 10 M. Ft-os veszteséget 

mutat. 

 

A Társaság eredménye – a negatív üzemi és pénzügyi eredmény következtében 

– értékvesztéssel együtt 272 M. Ft-os veszteséget mutat. Amennyiben az 

értékvesztéstől eltekintünk, úgy a veszteség 35 M. Ft. lenne, amely 40 %-kal 

alacsonyabb a 2013. évi veszteségnél.   

 

A Társaság részvényeinek likviditása a Budapesti Értéktőzsdén nem jelentős, 

forgalma a korábbi évhez képest csökkenő tendenciát mutat.  

 

Budapest, 2015. április 08.  

 

           

 

  

            Pannon-Váltó Nyrt.  



 



 


