
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 

2015. I. félévi konszolidált jelentése 
 

 



A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok 

kerültek bevonásra: 

 

Pannon Consulting Kft.  

A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése 314.700 E. Ft, ami 99,9%-os tulajdoni és szavazati aránynak 

felel meg. A társaság társasági szerződése szerint saját tulajdonú ingatlanok adásvételével és 

bérbeadásával foglalkozik. Jelenleg egy ingatlannal rendelkezik, ami bérbeadásra került. 

Pannon Consultline Kft.  

A Pannon-Váltó Nyrt. közvetlen részesedése 734.760 E. Ft, ami 94,20 %-os tulajdoni aránynak 

felel meg ugyanakkor közvetetten és közvetlenül tulajdoni részesedése 100 %-os.  A Pannon-Váltó 

Nyrt. szavazati aránya 20,00 %-os. A társaság elsősorban saját tulajdonú ingatlanok 

adásvételével és bérbeadásával foglalkozik. 

Pannon Alfa Kft.  

 

A Pannon-Váltó Nyrt. közvetlen részesedése 273.800 E. Ft, ami 35,79 %-os közvetlen tulajdoni és 

szavazati aránynak felel meg. Közvetett tulajdoni és szavazati arány 176.500 E. Ft., ami 23,07 %. 

A társaság főtevékenysége saját tulajdonú ingatlanok adásvétele illetőleg épületépítési projekt 

szervezése.  

 

 

Pannon Dunapart Kft.  

 

A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése közvetlenül 7.500 E. Ft., ugyanakkor a Pannon Consulting Kft.-

n illetőleg a Pannon Consultline Kft.-n keresztül közvetlenül és közvetetten 99,85 %-os tulajdoni 

és szavazati aránnyal rendelkezik a társaságban. A társaság elsősorban saját tulajdonú 

ingatlanok adásvételével és bérbeadásával foglalkozik.  

 

 

 

 
A Pannon-Váltó Nyrt. ezúton jelzi, hogy a Csoport a 2015. I. félévi tevékenységét bemutató 

jelentését az IFRS előírásainak megfelelően készítette el. A féléves összevont (konszolidált) 

beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta. 

 

 
 

 

 



 

Összefoglaló 2015. I. félévi eseményekről 

 

A Pannon-Váltó Nyrt. (továbbiakban Társaság) és leányvállalatai (a Pannon-Váltó Nyrt-vel 

együtt a továbbiakban Csoport) vagyonelemeinek összetétele az ingatlanvagyont tekintve az 

év első felében nem változott. A Csoport tagjai ingatlant nem adtak el illetőleg ingatlant sem 

vásároltak a jelen jelentést érintő időszakban.  

Ugyanakkor a Csoport életében - a már korábban is jelzettek szerint – jelentős változást jelent 

az, hogy az ingatlanpiacon jelentős, a Csoport számára kedvező irányú változások 

következtek be már a tavalyi évtől kezdődően és ezek a folyamatok az elmúlt fél évben is 

megmaradtak. A 2008-as válság után eltűnt vevők ismét megjelentek a piacon és mind a 

forgalom szempontjából mind az árak szempontjából jelentős emelkedésen van túl a hazai 

ingatlanpiac. Ezen folyamatok azt a reményt kínálják a Csoportnak, hogy az elkövetkezendő 

néhány hónapban a Csoport tagjai sikeresen értékesíthetnek most már nagy értékű 

ingatlanokat is, amelyekre vevői érdeklődés hosszú éveken keresztül alig mutatkozott. 

Az ingatlanpiaci folyamatok alakulása szempontjából a Csoport számára leginkább a 

lakáspiacon, az ipari ingatlanok piacán és a szállodai ingatlanok piacán tapasztalható 

folyamatok voltak fontosak, elsősorban azért mert a Csoport tulajdonában lévő eladásra 

kijelölt ingatlanok ilyen jellegűek illetőleg a Csoport felépítmény nélküli ingatlanai ilyen 

jellegű beépítésre alkalmasak. 

 

Lakáspiaci folyamatok 

 

 A lakáspiaccal kapcsolatosan az év első felére vonatkozóan elmondható, hogy több olyan 

kedvező irányú változás is történt, amelyek reményt adhatnak arra, hogy a Csoport egyik 

nagy értékű – lakásépítésre alkalmas - ingatlana értékesítésre kerülhet. Ezek a kedvező jelek 

a következők:  

 

- a lakások adásvételének száma 2015. első felében a 2014. év azonos időszakához 

képest jelentősen, 45.700 db-ról 68.300 db-ra növekedett. Ez döntő részben használt 

lakások adásvétele volt, ugyanakkor növekedett az új értékesítésű lakások eladása is 

és miután az új lakásépítésekhez kapcsolódóan a kínálat alig nőtt, jelentősen apad az 

új építésű lakások száma. Ez rövid időn belül igényelni fogja az újabb lakáspiaci 

projektek elindítását.   

 

- 2015 júliusától bevezetésre került családi otthonteremtési kedvezmény is remélhetően 

rövid időn belül növelni fogja az ingatlanok iránti keresletet, amely ismételten új 

projektek indítását jelentheti.    

 

- A kiadott engedélyek azt mutatják, hogy a fejlesztők azzal számolnak, hogy a 

lakóparkokban lévő lakások iránt fog leginkább erősödni a kereslet.    

 

- 2015. I. félévében a kiadott lakásépítési engedélyek száma 5.581 db. volt, ez 39%-os 

növekedést jelent a 2014. január–júniusi 4.009 db-hoz képest. Ezen belül Budapesten 

88 %-kal emelkedett a kiadott engedélyek száma, ami mutatja, hogy a fejlesztők az új 

építésű lakások iránti növekvő kereslettel számolnak.  



 

 

 

Ez utóbbi adat – figyelemmel arra is, hogy a vállalkozói lakásépítések száma is nő - abból a 

szempontból is pozitívnak tekinthető a Csoport szempontjából, hogy várhatóan a fővárosban 

erősödni fog az új lakások iránti kereslet. Reményeink szerint ezt igazolja vissza az is, hogy a 

Csoport budapesti és Budapest közeli telkei iránt az elmúlt hónapokban jelentősen 

megnövekedett az érdeklődés illetőleg az, hogy az érdeklődéseken túl jelenleg már 

tárgyalásokat folytatunk egy nagy értékű telek értékesítéséről. Remélhetően ezen 

tárgyalások eredményeképpen rövid időn belül konkrét adásvételi szerződést aláírására is 

sor kerülhet. 

 

 

Ipari ingatlanok piaca 

Az ipari ingatlanok piacán zajló folyamatok elsősorban azon ok miatt fontos a Csoport 

számára, mert egy a konszolidációs körbe nem tartozó társaság a Kokron Kft. – amelyben a 

Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonnal bír – jelentős értékű ipari ingatlanállománnyal rendelkezik. 

Ezen piaci szegmenset elsősorban az jellemezte az elmúlt félévben, hogy a bérletek iránt 

valamint a kisebb, saját célra szolgáló ingatlanok után volt bérleti és vételi érdeklődés, míg a 

nagy értékű ingatlanokra csak bérleti érdeklődés volt míg a vételi szándék gyenge vagy 

egyáltalán nincs. Ráadásul a vételi kereslet is elsősorban három-négy területet – Budapest, 

Pest, Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron megyét – érint, míg az ország nagy részén ezek a 

hatások nem jelentkeznek. Ez a fent említett hatás a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában lévő 

társaság ingatlana esetében is érezhető voltt miután a kiadott területek nagysága az eltelt 

félévben folyamatosan növekedett, ugyanakkor vételi érdeklődés egyáltalán nem volt az 

ingatlanra. Emiatt annak eladására belátható időn belül várhatóan nem kerül sor. 

Ugyanakkor az, hogy a bérelt területek nagysága folyamatosan emelkedik jó jelnek tekinthető, 

hiszen a bevételek növekedésén túl ez azzal is járhat, hogy később, újabb ipari ingatlanpiaci 

fejlesztésekre lesz szükség, amelyeknél fontos szempont lehet az a szakértői várakozás, hogy 

az önkormányzatok egyre inkább a meglévő ipari területek revitalizációját fogják támogatni 

az új fejlesztésekkel szemben.       

 

Szállodai ingatlanok piaca 

A Csoport számára fontos idegenforgalom területén is javult a helyzet az elmúlt hónapokban. 

A vendégéjszakák száma országosan az év első felében havonta eltérő mértékben – 3,8-8,9 %-

kal – de minden hónapban növekedett a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Ez sajnos 

csak részben jelent meg a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában lévő Alfa Art Hotel 

üzemeltetésénél, hiszen a teljes bevétel az év első hét hónapjában csak minimálisan 

emelkedett a 2014. hasonló időszakához viszonyítva. 

 A vendégéjszakák számának országos növekedése örömteli, ugyanakkor egyelőre még kevés 

ahhoz, hogy a kereskedelmi szálláshelyek számának növelésére lenne szükség. Így a Csoport 

tulajdonában lévő területek ilyen céllal valószínűleg nem kerülnek a közeljövőben 

megvásárlásra, ugyanakkor a kedvező országos tendencia mindenképpen felértékeli a 

jelenlegi hotelek értékét, így az Alfa Art Hotel értékét is egy esetleg megjelenő befektető 

szemében. 

 



Összességében elmondható, hogy a Csoport vezetése egyelőre 1-2 telek eladását látja az 

elkövetkezendő félévben reálisnak. Ebből az egyik a Csoport legnagyobb értékű telke lehet, 

míg a másik a kisebb értékű telkek közül kerülhet ki.  

 

Egyéb a működést érintő események 

A Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai az ingatlanpiaci befektetések mellett korábban 

értékpapír és árutőzsdei ügyletekkel is foglalkoztak. Ezen a terülten a Csoport az első 

félévben teljesen inaktív volt, köszönhetően annak, hogy likvid eszközeit a hitelek és a 

kamatok visszafizetésére kellett fordítania. 

A Csoport működését az év első felében a takarékos működés jellemezte. Ebben sokat 

segített az, hogy a már az év elején is alacsony szinten mozgó kamatok az év közepére 

tovább estek, ami igen kedvező hatással volt a Csoport költségeinek majd legnagyobb részét 

kitevő kamatfizetésekre.   

A Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai az év első felében nem vásároltak saját részvényt. 

Ennek eredményeképpen 2015. június 30.-án a Társaság 129.385 darab részvénnyel 

rendelkezett, ami a teljes részvényállomány 7.39 %-át teszi ki. 



 

 

 

 

 

 

A Társaság jövőre vonatkozó elképzelései 

 

A Társaság és a Csoport vezetése az elkövetkezendő időszakban továbbra is azon lesz, hogy 

ingatlanjait értékesítse és azokat a tárgyalásokat, amelyek az értékesítéssel kapcsolatban 

folytat sikeresen lezárja. 

Emellett tovább folytatódik a korábban jelzettek szerint az egybefüggő nagy területek kisebb 

önálló telkekké történő átalakítása. Ez elsősorban a Pannon Alfa Kft. tulajdonában lévő 

budakalászi területeket fogja érinteni. Ezen telkek esetében a szabályozás által minimálisan 

meghatározott teleknagyságok kerülnek majd kialakításra és a későbbiekben így kívánja a 

Társaság az érintett telkeket értékesíteni.  

Amennyiben az ingatlan értékesítések vagy a tervezett értékesítések egy része sikeresen 

lezajlik, úgy a telekértékesítésekből befolyó pénzt a Csoport a Pannon-Váltó Nyrt. által 

felvett hitelek visszafizetésére fogja felhasználni.   

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

értékű ingatlanok megvásárlását továbbra sem tervezik. Újabb vásárlásokra csak akkor 

kerülhet sor, ha sikerül a jelenlegi ingatlanok nagyobb részét értékesíteni valamint a még 

meglévő hitelállományt jelentősen csökkenteni. 

Az értékpapír és árutőzsdei piacokon a Társaság nem tervez befektetéséket. Ilyen jellegű 

befektetésre csak később, a likviditási helyzet javulását követően kerülhet sor. 



 

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 összehasonlítást képező év 

végi időszakhoz képest alig van változás. A minimális változást egy 2014-ben eladott ingatlan 

jelentette, amely ingatlan vételárának kifizetése átcsúszott a 2015. évre ezért az adásvétel 

elszámolása - a bevételek elszámolása és az ingatlan befektetett eszközök közüli kivezetése – 

csak a 2015. évben történt meg.   

A Forgóeszközök értéke a tavalyi év végéhez képest szintén minimális mértékben növekedett.  

Ez a növekedés alapvetően a fenti ingatlan eladáshoz és egy üzletrész értékesítéshez 

kapcsolódó bevételekre vezethető vissza.  

 

A korábban is minimális értékű Értékpapírok állományának értéke arányaiban jelentősen 

csökkent a korábbi évhez képest. Ennek oka az, hogy a törvényi előírásokra tekintettel az 

anyavállalatnak kötelezően meg kellett válnia az MVM-ben tulajdonolt részvényeitől. 

 

 

 

Források 

 

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

tavalyi év végéhez képest a féléves eredményre visszavezethetően 1,5 %-kal nőtt.  

 

A csoport Kötelezettségei az összehasonlító időszakhoz képest jelentősen 10 %-ot meghaladó 

mértékben csökkentek. Ezen belül a Hosszúlejáratú kötelezettségek 9 %-ot meghaladóan a 

Rövidlejáratú kötelezettségek majd 14 %-ot elérően csökkentek. A Kötelezettségek ezen 

nagyságú csökkenése esősorban a banki hitelek ütemezett visszafizetésére vezethető vissza. A 

két, banki hitellel rendelkező Csoport tag, az anyavállalat illetőleg a Pannon Alfa Kft. fizetési 

kötelezettségeit mindenkor időben és rendben teljesítette.  

 

 

 

 

 

Eredmény kimutatás 

 
Az Eredménykimutatás sorait vizsgálva megállapítható, hogy tárgyidőszakban a Csoportnál 



a Bevételek értéke 77 %-kal növekedett a tavalyi év azonos időszakához képest. Ennek 

magyarázata az, hogy míg 2014 első felében nem sikerült a Csoportnak ingatlant 

értékesítenie, addig a korábban is említettek szerint egy 2014. évi ingatlaneladás pénzügyi 

teljesítése átcsúszott a 2015. évre azaz a bevételeket és a ráfordításokat tekintve az a 2015. 

évi számokban jelenik meg. Az Értékesítés nettó árbevétele - ahol a bérleti díj bevételek 

jelennek meg - közel 4,7 %-kal csökkent a 2014. évi hasonló időszak bevételéhez képest. Ez a 

csökkenés nem jelentős.  

  

Nem jelentősen, de közel 3,4 %-kal növekedtek a Csoport Működési ráfordításai. A csökkenő 

létszám miatt ugyanakkor csökkentek a Személyi jellegű ráfordítások. Jelentősen növekedtek 

ugyanakkor az Egyéb ráfordítások. Ennek oka a korábban említett ingatlanértékesítés, hiszen 

az ügylet 2015. évi lezárásával az ingatlan könyvekből történő kivezetése is a 2015. évi 

beszámolást érintette.  

  

A Csoport Üzemi eredménye (Pénzügyi és értékcsökkenési leírás előtti szokásos eredmény) 

a korábbi évekhez képest 2015. évben jelentősen, 71 %-ot meghaladóan javult.     

 

A Pénzügyi műveletek bevételei az összehasonlító időszakhoz képest jelentősen emelkedtek. 

Ez a Pannon-Váltó Nyrt. Pannon Alfa Kft-ben tulajdonolt üzletrészei egy részének eladására 

vezethető vissza, amelyen a Társaság jelentősebb eredményt realizált. A Pénzügyi műveletek 

értékének majd 480 %-os növekedése ezen üzletrész eladásra vezethető vissza.  

Részletesebb magyarázatot igényel az a szokatlan eredmény, amely a Pénzügyi műveletek 

ráfordításai soron jelenik meg. Az ezen a soron szereplő kamatköltségek is csökkentek ugyan, 

de a negatív értéket ez a csökkenés nem magyarázza. Ennek magyarázata az, hogy a tavalyi 

évben a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában lévő Pannon Alfa üzletrészek után értékvesztés 

került elszámolásra. Az év első felében a korában jelzettek szerint a Pannon-Váltó Nyrt. 

nyereségesen eladott Pannon Alfa üzletrészeket, amelyek után a korábbi értékvesztés 

visszaírásra került. Ennek eredményeképpen a Pénzügyi műveletek ráfordításai soron közel 

10 M. Ft-os mínusz érték szerepel, amely ez esetben tehát nem rontja, hanem javítja a Csoport 

eredményét. Így Pénzügyi műveletek eredménye a korábbi évek veszteségével szemben 2015. 

I. félévében 22 M. Ft-os pozitív eredményt mutat a 2014. I. félévi -9,3 M. Ft. veszteséggel 

szemben.  

 

Mindezek eredményeképpen - elsősorban az értékvesztések egy kis részének visszaírása miatt 

- a Csoport Adózás előtti eredménye, a 2014. I. félévi 28 M. Ft-ot meghaladó veszteséggel 

szemben 2015. I. félévében 14,6 M. Ft. nyereséget mutat.  

 

 

Forduló napi események 

 
A Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai életében a forduló napot követően jelentős 

események nem történtek.   

 

 

Egyéb adatok 
 

A Pannon-Váltó Nyrt mint anyavállalat átlagos alkalmazotti létszáma a félév végén 2 fő volt, 

a leányvállalatokéval együtt 2 fő. A Társaság igazgatóságának és a felügyelő bizottságának 

összetételében ez elmúlt félévben nem történtek változások.  

 

Az Igazgatóság tagjai személyében változás az éves rendes közgyűlésen nem történt.  



 

A Társaság ismeretei szerint a közvetlen tulajdonosi struktúra 2015. június 30-án az alábbi: 

 

Pannon Investor Zrt.  49,97 % 

Pannon Consulting Kft. 24,99 % 

Pannon Consultline Kft. 12,4  % 

Saját részvények  7,39 % 

Egyéb hazai befektetők  5,25  % 

 
 

 

 

 

Az előző jelentés óta a Társaság által közzétett rendkívüli és 

rendszeres tájékoztatások a Pannon-Váltó Nyrt. honlapján 
 

 

2015. évi közzétételek:    Megjelenés időpontja: 
 

 

 

 

 
1. Tulajdonosi struktúra      2015.január 05 

2. Tulajdonosi struktúra        2015. február 02. 

3. Tulajdonosi struktúra        2015. február 27. 

4. Javadalmazási nyilatkozat      2015. március 25. 

5. PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyűlési meghívója     2015. március 25. 

6.   Tulajdonosi struktúra     2015. április 02. 

7. PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyűlési előterjesztések  2015. április 09. 

8. FT Jelentés         2015. április 30. 

9. Egyéb tájékoztatás     2015. április 30. 

10. Közgyűlési határozatok      2015. április 30. 

11. Éves jelentések       2015. április 30 

12. Tulajdonosi struktúra      2015. április 30. 

13. Időközi vezetőségi beszámoló     2015. május 18. 

14. Egyéb tájékoztatás     2015. június 04. 

15. Bejelentés alapszabály módosításbejegyzéséről  2015. június 03. 

16. Bejelentés alapszabály módosításbejegyzéséről  2015. június 04. 

17. Tulajdonosi struktúra     2015. június 04. 

18. Tulajdonosi struktúra     2015. június 30. 

19. Tulajdonosi struktúra     2015. augusztus 03. 



 

 

Az adatlapok fejléce (általános) 

Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ 

Nyrt. 

 Telefon 439-05-63 

Társaság címe: 1039 Budapest, 

Kossuth üdülőpart 102. 

 Telefax 439-05-63 

Ágazati 

besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 

időszak 

 

2015.  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 35,80 (közvetlenül) 

58,86 (együtt) 

35,80 

58,86 

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 

Befektetett eszközök 2 361 801 2 336 947 

Immateriális javak 0 0 

Tárgyi eszközök  59 908    58 734 

mailto:szlavik@pannonv.eu


Befektetési célú ingatlanok 2 300 382 2 276 702 

Befektetett pénzügyi eszközök 1 511            1 511        

Forgóeszközök 91 263 99 392 

Készletek 0 0 

Eszközök összesen 2 453 064 2 436 339 

Saját tőke 1 312 661 1 333 052 

Jegyzett tőke 1 750 000 1 750 000 

Hosszú lejáratú 

kötelezettségek 

662 278 600 773       

Rövid lejáratú kötelezettségek 166 386 143 361 

Források összesen 2 453 064 2 436 339 

 

 

 

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 16 880 16 082 

Üzleti eredmény (EBIT) - 7 413 -18 701 

Pénzügyi tevékenység nettó 

eredménye 

-9 348 22 015 

Adózás előtti eredmény -28 049 14 602 

Adózott eredmény -28 049 14 602 

 

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 

92 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 439-05-63 

Ágazati 

besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 

időszak 

 

2015.  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 

 

94,35 1.528.970 87,37 94,35 1.528.970 

Külföldi 

intézményi/társaság 

0 0 0 0 0 0 

Belföldi magánszemély 5,24 5,65 91.645 5,24 5,65 91.645 

Külföldi magánszemély 0 0 0 0 0 0 

Munkavállalók, vezető 

tisztségviselők 

0 0 0 0 0 0 

Saját tulajdon 7,39 0 129.385 7,39 0 129.385 

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 129.385 129.385 129.385 129 385 

Leányvállalatok
1
 654.338 654.338 654.338 654.338 

Mindösszesen 783.723 783.723 783.723 783.723 
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 53,97 T 

Pannon 

Consulting Kft. 

B I 437.412 24,99 26,99 T 

Pannon 

Consultline Kft. 

B I 216.926 12,39 13,39 T 

Pannon-Váltó 

Nyrt. 

B I 129 385 7,39 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 439-05-63 

Ágazati 

besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 

időszak 

 

2015.  I. félév 

 Befektetői 

kapcsolattartó 

Szlávik László  

szlavik@pannonv.eu 

 

A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok 

 

TSZ1. Általános cégadatok 

 

A hatályos alapszabály kelte 2015. április 30. 

Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest 

Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2015. június 03. 

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 2015. január.1.-2014. 

december 31. 

A Társaság auditorának neve MANTAX Könyvvizsgáló 

és Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társaság  

A Társaság auditorának címe 1034 Budapest, San Marco 

u. 6-8. 

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 2 2 

Csoport szinten 

Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége 

3 2 2 

mailto:szlavik@pannonv.eu


 

PANNON-VÁLTÓ RT. HUNGARY – 1039 BUDAPEST, KOSSUTH ÜDÜLŐPART 102 . TEL: (36-1) 439-0563, 439-0564, FAX: 

(36-1) 453-0063  
 E – MAIL: INFO@ PANNONV.HU 

 

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 2014.05.01. 2016.04.30. - 

FB Pap Géza Elnök 2013.05.01. 2016.04.30. - 

FB Csorba Zsuzsa  Tag 2014.05.01. 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. 
 

 
 

 



 

PANNON-VÁLTÓ RT. HUNGARY – 1039 BUDAPEST, KOSSUTH ÜDÜLŐPART 102 . TEL: (36-1) 439-0563, 439-0564, FAX: 

(36-1) 453-0063  
 E – MAIL: INFO@ PANNONV.HU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelősségvállaló nyilatkozat 

 

 

 

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. képviseletében kijelentjük, hogy a 2014. I. 

félévi jelentés az alkalmazható számviteli előírások alapján a legjobb 

tudásunk szerint elkészített. A pénzügyi kimutatások valós és megbízható 

képet adnak a Pannon-Váltó Nyrt. konszolidációs körbe bevont 

társaságainak eszközeiről, kötelezettségéről, pénzügyi helyzetéről valamint 

nyereségéről és veszteségéről továbbá a vezetőségi jelentés megbízható 

képet ad a Társaság helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről ismertetve 

a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 

 

A társaságnak tudomása van azon körülményről, hogy a rendszeres és 

rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kár 

megtérítéséért felelősséggel tartozik.   

 

 

Budapest, 2015. augusztus 19. 

 

 

 

 

 

            

                  Szlávik László 

                                                                             vezérigazgató                  
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A Pannon-Váltó Nyrt. 2015. I. féléves, nemzetközi 

szabályok szerint készített konszolidált mérlege 
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                       A PANNON VÁLTÓ NYRT 2015.06.30-i IFRS szeinti konszolidált mérlege   

                                 (pénzügyi helyzet változásáról szóló kimutatás)    

          

Megnevezés    2015.06.30 2014.12.31 
Változás 
+/- %-ban     

   ezer forint ezer forint      

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek   30 632 25 094 22,07     

Vevők   2 801 7 782 -64,01     

Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások   65 702 57 280 14,70     

Értékpapírok   257 1 107 -76,78     

Készletek   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!     

Forgóeszközök összesen     99 392 91 263 8,91     

Tárgyi eszközök   58 734 59 908 -1,96     

Befektetési célú ingatlanok   2 276 702 2 300 382 -1,03     

Immateriális javak   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!     

Halasztott adókövetelések   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!     

Befektetések társult vállalkozásban   1 511 1 511 0,00     

Egyéb befektetett eszközök   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!     

Befektetett eszközök összesen     2 336 947 2 361 801 -1,05     

Eszközök összesen     2 436 339 2 453 064 -0,68     

Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek   734 8 716 -91,58     

Rövid lejáratú hitelek   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!     

Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része   102 449 117 343 -12,69     

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások   40 178 40 327 -0,37     

Halasztott adókötelezettség   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!     

Céltartalékok várható kötelezettségekre   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!     

Pénzügyi lízing kötelezettség   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!     

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen     143 361 166 386 -13,84     

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része   547 880 575 578 -4,81     

Céltartalékok várható kötelezettségekre   0 0      

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek   52 893 86 700 -38,99     

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen     600 773 662 278 -9,29     

                

NETTÓ ESZKÖZÖK     1 692 205 1 624 400 4,17     

Jegyzett tőke   1 750 000 1 750 000 0,00     

Tőketartalék   425 978 425 978 0,00     

Eredménytartalék(+nettó adózott eredmény)   -781 376 -801 767 -2,54     

Visszavásárolt saját részvény   -530 600 -530 600 0,00     

Értékelési tartalék   469 050 469 050 0,00     

Egyéb átfogó jövedelem   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!     

SAJÁT TŐKE     1 333 052 1 312 661 1,55     

Nem ellenőrző (leányvállalatban külső tulajdoni részesedés)   359 154 311 740 15,21     

Saját tőke és külső tulajdonosi rész összesen     1 692 206 1 624 401 4,17     

Saját tőke és kötelezettségek összesen     2 436 339 2 453 064 -0,68     
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            A PANNON VÁLTÓ NYRT. és leányvállalatai 2015.06.30-i  IFRS szabványok szerinti   

                              konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása    

           

Megnevezés    2015.06.30 2014.06.30 
Változás 
+/- %-ban      

   ezer forint ezer forint       

           

Bevételek   36 582 20 616 77,44      

- ebből: Értékesítés nettó árbevétele   16 082 16 880 -4,73      

           

ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások   336 84 300,00      

Működési ráfordítások   9 154 8 851 3,42      

Személyi jellegű ráfordítások   5 323 7 439 -28,44      

Egyéb ráfordítások   25 955 19 075 36,07      

             

Pénzügyi és értékcsökkenési leírás előtti szokásos 
eredmény (EBITDA)     -4 186 -14 833 -71,78 

     

Értékcsökkenés és értékvesztés   3 227 3 868 -16,57      

Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)     -7 413 -18 701 -60,36      

Pénzügyi műveletek bevételei   12 043 2 077 479,83      

Pénzügyi műveletek ráfordításai   -9 972 11 425 -187,28      

           

Pénzügyi műveletek eredménye   22 015 -9 348 -335,50      

           

Adózás előtti eredmény (PBT)     14 602 -28 049 -152,06      

Nyereség típusú adók   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!      

Halasztott adó kötelezettség/követelés   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!      

Nem ellenőrző részesedésre kifizetett osztalék   0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!      

Nettó eredmény   14 602 -28 049 -152,06      

Egyéb átfogó jövedelem           

Teljes átfogó jövedelem     14 602 -28 049 -152,06      

           

Egy részvényre jutó eredmény   2015.06.30 2014.06.30       

Egy részvényre jutó eredmény hígitott értéke   8 -16       

Egy részvényre jutó eredmény alapértéke (EPS)   15 -17       

           

A nettó eredményből:   2015.06.30 2014.06.30       

Anyavállalat tulajdonosaira jutó rész   11 503 -25 225       

Nem ellenőrző (külső tulajdonosok) részesedésére jutó rész   3 099 -2 824       

           

Az összes átfogó jövedelemből:   2015.06.30 2014.06.30       

Anyavállalat tulajdonosaira jutó rész   11 503 -25 225       

Nem ellenőrző (külső tulajdonosok) részesedésére jutó rész   3 099 -2 824       

 


