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A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı 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 szerzıdése szerint saját tulajdonú ingatlanok adásvételével és 
bérbeadásával foglalkozik, de jelenleg értékelhetı tevékenységet nem folytat. 

Pannon Consultline Kft.  

A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése 734.760 E. Ft, ami 94,20 %-os tulajdoni aránynak felel meg. A 
Pannon-Váltó Nyrt. szavazati aránya 20,00 %-os. A társaság elsısorban saját tulajdonú 
ingatlanok adásvételével és bérbeadásával foglalkozik. 

Pannon Alfa Kft.  
A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése közvetlenül 370.800 E. Ft, ami 48,47 %-os tulajdoni és 
szavazati aránynak felel meg. A Társaság a Pannon Consultline Kft.-n keresztül közvetetten 
176.500 E. Ft. névértékő további üzletrésszel rendelkezik ami 23,07 %-os tulajdoni és szavazati 
aránynak felel meg így együttesen 71,54 %-os részesedéssel bír a Pannon Alfa Kft-ben. A társaság 
fıtevékenysége saját tulajdonú ingatlanok adásvétele illetıleg épületépítési projekt szervezése.  

 
 
Pannon Dunapart Kft.  
A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése közvetlenül 7.500 E. Ft., ugyanakkor a Pannon Consulting Kft.-
n illetıleg a Pannon Consultline Kft.-n keresztül közvetlenül és közvetetten 99,85 %-os tulajdoni 
és szavazati aránnyal rendelkezik a társaságban. A társaság elsısorban saját tulajdonú 
ingatlanok adásvételével és bérbeadásával foglalkozik.  
 

 
 

A Pannon-Váltó Nyrt. ezúton jelzi, hogy a csoport a 2012. I-IX. havi beszámolóját az IFRS 
elıírásainak megfelelıen készítette el. Az I-IX. havi összevont (konszolidált) beszámolót független 
könyvvizsgáló nem vizsgálta. 

 
 
 
 
 



 

Összefoglaló 2012. I-IX havi eseményekrıl 

Pannon-Váltó Nyrt. (továbbiakban Társaság) és leányvállalatainak életében a 2012. elsı kilenc 
hónapjában jelentısebb esemény nem történt. 

A Pannon-Váltó csoport vagyonának legnagyobb részét képezı ingatlanok értékesítésében az elmúlt 
idıszakban alig sikerült sajnos elırelépni. A féléves gyorsjelentésben jelzett két ingatlan eladását 
követıen jelen beszámoló elkészültéig újabb ingatlant nem sikerült sem a Társaságnak sem a 
leányvállalatoknak értékesítenie. Ennek oka a már korábban is jelzettek szerint az, hogy az 
ingatlanpiac általános helyzete az elmúlt idıszakban a tavalyi évhez képest semmit nem javult. 
Továbbra is csak az mondható, hogy a Társaság és leányvállalatainak tulajdonában lévı ingatlanok – 
amelyek elsısorban nagy értékő, fejlesztési ezen belül is lakásfejlesztési célokra alkalmas üres 
területek – iránt továbbra sincs érdeklıdés. A fejlesztések gyakorlatilag továbbra is állnak, sıt a 
lakásépítések az elmúlt 90 év legalacsonyabb szintjére estek vissza. Ezzel kapcsolatos egyetlen jobb 
hír, hogy az új lakások száma is folyamatosan csökkent, ami elıbb-utóbb a lakásépítések megindulását 
hozhatná feltéve, ha az egyéb körülmények is javulnának. Itt elsısorban a vállalkozások és a 
magánszemélyek hitellel történı ellátását kell érteni, ami jelenleg a gazdaság állapotára 
visszavezethetıen rendkívül problematikus. Szomorúan ugyan, de azt kell mondani, hogy a korábbi 
beszámolónkban leírt elırejelzésünk mely szerint „ a közeljövıben sajnos nem várhatóak új 
fejlesztések, amihez ha hozzá vesszük azt is, hogy hitelhez jutni jelenleg szinte lehetetlen azt kell 
mondani, hogy reálisan a közeljövıben jelentıs érdeklıdés nem várható ezen ingatlanaink iránt” 
reálisnak bizonyult. A lakáspiacon túl nem jobb a helyzet az ingatlanpiac egyéb szegmenseiben sem. 
Ezeken a területeken is leginkább a kivárás jellemzi a fejlesztık viselkedését. Ez abból a szempontból 
nehezíti a Társaság és leányvállalatai helyzetét, hogy egyéb ingatlanaink iránt sem várható jelentıs 
érdeklıdés.   

A Társaság és leányvállalatai ebben a helyzetben nem tudnak mást tenni, mint hogy a 
piacképesebbnek tartott ingatlanokat próbálja meg értékesíteni. Ez a már korábban jelzettek szerint a 
csoport legnagyobb értékő, a Pannon Dunapart Kft. tulajdonában lévı Római parti ingatlana. A 
terület iránt, - amely több mint 2,7 ha. nagyságú – komoly érdeklıdés még nincs, tapogatózó 
megkeresések azonban már elıfordulnak. E területtel kapcsolatosan kiemelendı, hogy szeptember 
végén a kerületi önkormányzat változtatási tilalmat rendelt el a Duna-parti területeken azaz a 
Pannon Dunapart Kft. és a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonában lévı területen is. Ez természetesen nem 
érinti a területre érvényes építési engedélyeket – így 146 lakásos apartman telep felépítését sem – 
ugyanakkor érintheti a teljes Duna-part késıbbi fejlesztésének irányait.  

A fenti ingatlanokon túl – a korábban jelzettek szerint - szintén meghirdetésre került az egyik 
leányvállalat tulajdonában lévı makói ipari ingatlan illetıleg két miskolci telek, amelyek iránt 
komolyabb vételi érdeklıdés továbbra sem mutatkozik. Az ingatlan portfolióban szereplı egyéb 
ingatlanok továbbra sem kerültek meghirdetésre, mert azok értékesítését vagy hosszabb távon sem 
tervezik a társaságok vagy azért nem mert még értékesítésükhöz – a korábbi jelentésekben is jelzettek 
szerint - bizonyos feltételeket továbbra is teljesíteni kell. Ez utóbbi elsısorban a Pannon Alfa Kft. 
tulajdonában lévı, összességében 13-14 ha. területő budakalászi területekre érvényes. Ugyanakkor 
ezen budakalászi területekkel kapcsolatosan mindenképpen pozitív fejlemény, hogy a területek 
átminısítésre kerültek, ami egyrészt értéknövekedést jelenthet illetıleg beépíthetıség szempontjából is 
pozitív fejlemény. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az átminısítéshez kapcsolódóan miután a 
területek belterületté váltak telekadó fizetési kötelezettség keletkezik.          

 A hazai ingatlanpiac- ezen belül is a lakáspiac - jövıjével kapcsolatban a Társaság továbbra is azt 
reméli, hogy 2013-2014.-tól talán élénkülés mutathat a piac. Amennyiben a világban gazdasági 
megrázkódtatás már nem következik be, úgy 2015-ben, 2016-ban a gazdasági helyzet javulásának 
köszönhetıen hiány lehet az új építéső lakásokból. Ha ez valóban így lesz, akkor a fejlesztések egy-két 
éves átfutási idejével számolva 2013.-2014.-ban az ingatlanpiac helyzete javulhat – ezen belül is a 
fejlesztési célú területek iránti igény megnıhet – és a fejlesztık megkezdhetik új fejlesztéseik 
elindítását. Ez reményeink szerint a területeink iránti erısödı érdeklıdést hozhat magával. 



Az ingatlanpiaci befektetések mellett a Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai – de elsısorban ez a 
Pannon-Váltó Nyrt-re igaz - az értékpapír és árutızsdei ügyletekbıl ez év eddig eltelt idıszakában 
szerény mértékő nyereséget termeltek. A Társaság által végzett ügyletek a korábbiakban jelzettek 
szerint két területet érintettek. Egyrészt a Pannon-Váltó Nyrt. a határidıs devizapiacon kötött nem 
jelentıs értékben EUR/HUF ügyleteket, amely jelentısebb nyereséget hozott a Társaság számára. Az 
ügyletek másik része döntıen BUX és egyedi részvény határidıs ügyletek voltak, amelyek ez évben – 
szerény mértékükre tekintettel – sem jelentısebb nyereséget sem veszteséget nem hoztak a Társaság 
számára. A Társaság e mellett a forint/euro árfolyamának mozgását hiteleinek euroba és forintba 
történı konvertálására is kihasználta. Ezek az ügyletek sikeresek voltak és jelentısebb mértékben 
csökkentették az aktuális hitelállományt. 

 A Társaság hitelállománya a féléves beszámoló közzététele óta jelentısebben megváltozott. A banki 
hitelek egy részét a finanszírozó bankok visszavonták így a hitelállományt csökkentették. A Pannon-
Váltó Nyrt. 540 M. Ft-os beruházási hitele kifutott, amelyet a hitelezı bank 480 M. Ft-os hitele váltott 
ki. Ennek lejárata 1 év. A Társaság folyószámlahitele a korábbi 50 M. Ft-ról jövı év októberéig 30 M. 
Ft.-ra fog csökkenni. Ennek teljesítésére egy másik finanszírozó banktól a Pannon-Váltó Nyrt. 50 M. 
Ft. összegben vett fel hosszúlejáratú hitelt. Ezzel párhuzamosan a Pannon Alfa Kft. a tıkeemeléshez 
kapcsolódóan 50 M. Ft. nagysággal csökkentette hitelállományát így az 110 M. Ft-ra csökkent. Ezen 
hitelállomány kamatainak és törlesztésének biztosításához a Társaságnak és leányvállalatainak 
mindenképpen szüksége lesz ingatlanok értékesítésére.   

A Társaság és leányvállalatainak befektetéseiben változás nem történt. A Pannon-Váltó Nyrt. és 
leányvállalatai a korábban jelezettekhez képest újabb befektetéseket nem eszközöltek. 

 A Pannon-Váltó Nyrt. az év elsı kilenc hónapjában nem vásárolt saját részvényeibıl. Ennek 
eredményeképpen jelen jelentés idıpontjában a Társaság 128.970 darab saját részvénnyel 
rendelkezik. Az Igazgatóság jelenleg érvényes határozata szerint a Társaság maximum 130. 000 darab 
saját részvényt vásárolhat.  

Egyéb fontos esemény a Társaság és leányvállalatainak életében a legutolsó közzétett jelentés óta nem 
történt.  

 

A vállalat csoport ingatlan portfoliójának fıbb elemei. 

Pannon-Váltó Nyrt. 

A társaság legnagyobb értékő ingatlana a Budapest, III. kerületében található Alfa Art Hotel. A hotel 
üzemeltetését a társaság 49 %-os tulajdonában lévı Pannon Property Kft. végzi. A háromcsillagos 
hotel 42 szobával, 89 ággyal és több, kifejezetten oktatási célokra kialakított helységekkel rendelkezik, 
így foglaltságának jelentıs részét teszik ki azok a tréningek, amelyeket elsısorban a pénzügyi 
tevékenységet folytató társaságok visznek a hotelbe. A pénzügyi szektort sújtó különadó bevezetése óta 
sajnos ezen szervezetek alacsonyabb számban veszik igénybe a Hotel szolgáltatásait, amelynek kiesı 
bevételeit a Hotel vezetése az esküvıi piacról próbálja meg pótolni. Ugyanakkor elmondható, hogy a 
költségek 2011. évi jelentıs csökkentésére visszavezethetıen a hotel korábbi negatív eredménye 
pozitívba fordult és nyereséget termel.  

A Társaság az Alfa Art Hotel mellett rendelkezik még egy közel egy hektáros területtel, amit a már 
korábban jelzettek szerint értékesíteni kíván. Ez a terület jelenleg felépítmény nélküli ingatlan, amely 
elsısorban az Alfa Art Hotel által nyújtott szolgáltatások emelését szolgálja. Technikai okokra 
visszavezethetıen a Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonába került egy, korábban a Pannon Dunapart 
tulajdonában lévı budakalászi telek.  

Pannon Consultline Kft. 



A társaság ingatlanainak száma a korábban végrehajtott szervezeti átalakítások következtében 
csökkent.  

Pannon Consulting Kft. 

A társaság egyetlen ingatlana egy makói ipari ingatlan, amelynek egy része jelenleg bérbeadásra 
került. A bérleti díjak nem tekinthetık jelentısnek. A társaság az ingatlant értékesíteni tervezi s szóban 
megállapodott a jelenlegi bérlıkkel az ingatlan részükre történı értékesítésérıl. Ez azonban –miután a 
bérlık pályázati pénzbıl kívánják az ingatlant megvásárolni – egyenlıre bizonytalan és ha sikerül is 
akkor is még néhány hónapig bizonyára várat az ügylet pénzügyi rendezése.  

Pannon Dunapart Kft. 

A társaság legnagyobb értékő ingatlana, egy Római parton fekvı üres telek. Ez a terület – a 
korábbiakban jelzettek szerint - több mint 2,7 hektár nagyságú és ugyanolyan üdülı övezeti 
besorolásban található, mint amelyekre az elmúlt években a Római parton megjelenı üdülı 
apartmanok épültek. Ezt a területet érinti a korábban említettek szerint a III. kerületi önkormányzat 
változtatási tilalma.  

Pannon Alfa Kft. 

A társaság a csoport Budakalászon megvásárolt ingatlanjainak többségét tulajdonolja. Ezen 
ingatlanok együttesen közel 14 ha.-t tesznek ki. A társaság reményei szerint ezek a területek – a Duna, 
a Lupai tó és az M0-ás autópálya közelében - a közeljövıben felértékelıdı területek lesznek. Az 
ingatlanok közül a legnagyobb, 7,3 ha.-os terület jelenleg gyógyító tevékenység céljára bérbe adásra 
került. A további ingatlanok felépítmény nélküliek. A korábban jelzettek szerint ezen területek 
belterületbe vonásra kerültek, ami várhatóan az ingatlanpiaci helyzetének javulásával a területek 
értéknövekedését hozza magával. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a korábban jelzettek szerint a 
belterületbe vonás egyben együtt járt a telekadó jövıbeni fizetésével is.                     

 

A vállalat csoport értékpapír portfoliója 

A csoporton belül értékpapír ügyleteket az elmúlt idıszakban kizárólag a Pannon-Váltó Nyrt. kötött, 
de ezek is minimális értékben történtek. Az ügyletek szinte kizárólag határidıs BUX index és egyedi 
részvény ügyletek voltak, amelyen a társaságnak nem keletkezett eredménye. Az értékpapír portfolió 
legnagyobb részét a beszerzési áron számítottan közel 180 M. Ft-ot érı saját részvények teszik ki.                  

 

A Társaság jövıre vonatkozó elképzelései 

Az elkövetkezendı idıszakban a korábbi években is leírtakat kívánja követni a Társaság és 
leányvállalatai azaz a következıket:  

- továbbra is megpróbálják az eladásra kijelölt ingatlanok minél kedvezıbb áron történı értékesítését  

- megkísérlik a bérbe adható ingatlanoknak minél nagyobb részét kiadni illetıleg folytatják  

- a késıbbi értékesítésekhez kötıdı elıkészítı tevékenységeket.  

A tervezett értékesítésekkel kapcsolatban elmondható, hogy jelenlegi helyzetben a legértékesebb 
ingatlanok értékesítése minden bizonnyal még jó esetben is 1-2 akár 3 évet igénybe fog venni. Az 
értékesítésre akkor lát a Társaság komolyabb esélyt, ha a várt ingatlanpiaci fejlesztések valóban 



megindulnak majd. Hasonló mondható el a csoport tulajdonában ingatlanok többségével kapcsolatban 
is, amelyekre az érdeklıdés az ingatlanpiaci helyzet javulásával erısödhet majd. 

A csoport bérbeadásra alkalmas ingatlanjainak száma viszonylag szők, ezért ezen a területen a 
bevételek jelentıs emelkedése nem várható.  

Az értékesítéshez kötıdı elıkészítési feladatok egyik legjelentısebb része a Római parton lévı 
területre megkért építési engedély megszerzésével lezárul. A korábban jelzett korlátozási tilalom 
egyenlıre nem látható hatásokat fejthet ki a terület hasznosíthatóságára ugyanakkor az biztos, hogy 
nem érinti a korábbi jogerıs építési engedélyeket. Ebbıl következik, hogy az érvényes építési 
engedélyben szereplı 146 lakásos apartman telep megépítésének nincsenek jogi akadályai. A 
budakalászi ingatlanok esetében még további jelentıs lépések megtétele szükséges ahhoz, hogy a 
területet sikeresen értékesíteni lehessen. A továbbiakban a társaság az értékesítéséhez szükséges 
feltételek – a beépítést meghatározó építési szabályzat – kedvezıbbé tételének kialakítására fog 
továbbra is fókuszálni.      

A Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai az elkövetkezendı idıszakban újabb jelentısebb értékő 
ingatlanok megvásárlását nem tervezik. Ezt nem is tenné lehetıvé a csoport jelenlegi likviditása sem, 
hiszen a hitelállománnyal szemben jelenleg jelentısebb szabad pénzeszközzel egyetlen társaság sem 
rendelkezik a csoporton belül. Újabb, jelentısebb értékő ingatlanok megvásárlására csak azután 
kerülhet sor, ha sikerül jelenlegi ingatlanaink egy nagyobb részének értékesítése, ami forrást 
biztosíthat az újabb vásárlásokhoz. 

Az értékpapír és árutızsdei piacokon történı befektetéseknél a Társaság a korábban folytatott 
gyakorlatot szeretné folytatni. Egyrészt továbbra is szeretné a devizaárfolyam változásából eredı 
lehetıségeket a hitelek csökkentésére kihasználni, továbbá a BUX határidıs indexével történı 
kereskedéssel az értékpapír piaci mozgások lehetıségét eredményesen kihasználni. Ezen ügyletekkel 
ugyanakkor jelentıs kockázatokat nem kíván a Társaság felvállalni.  

A saját észvények vásárlására adott igazgatósági felhatalmazás 130.000 db. saját részvény 
megvásárlására vonatkozott. Ennek és a Társaság pénzügyi helyzetének figyelembe vétele mellett nem 
valószínő, hogy a Társaság saját részvényeket vásárolna a közeljövıben. 



 
A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérleg és eredmény kimutatásának 

bemutatása 
 
 
 

Mérleg  

Eszközök 

A Mérleg sorait vizsgálva, a Befektetett eszközök értéke 2011. év végéhez képest 58 M. Ft-tal azaz 0,3 
%-ot nem meghaladó mértékben csökkent. A csökkenés legnagyobb részét a 2011. évi beruházások 
aktiválása ellenére csökkenı ingatlanvagyon értéke teszi ki.  

A Forgóeszközök értéke összességében az év végéhez képest jelentısen 5,5 %-kal növekedett. 
Csökkent a Követelések értéke, míg gyakorlatilag változatlan az Értékpapírok állományának értéke. 
Ez gyakorlatilag mutatja, hogy a Csoport tagjai értékpapír mőveleteket már alig-alig végeznek. 
Egyetlen tétel mutat a forgóeszközök között jelentısebb növekedést a bankbetétek állománya. Ennek 
magyarázata a Pannon alfa Kft. tıkeemeléséhez és az ennek okán a társasághoz befolyt összegre 
vezethetı vissza. Ezt a összeget a Pannon Alfa Kft. azóta már hitelállományának csökkentésére 
fordította.  
 
Források 
 
A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a Pannon-Váltó csoport Saját tıkéje a 
tıkeemeléseknek köszönhetıen növekedett. Jelentısen növekedett szintén ehhez kapcsolódóan a külsı 
tagok részesedése is.  
A csoport Kötelezettségei a tavalyi év végéhez képest jelentısen 8,5 %-ot meghaladóan csökkentek. Ez 
a korábban említett Pannon Alfa Kft. tıkeemelésébıl befolyó pénzek hitel visszafizetésre történı 
fordításával magyarázható. A kötelezettségek szerkezete is megváltozott hiszen a hitelek 
meghosszabbításának és átstrukturálásának „köszönhetıen” jelentısen növekedett a hosszú lejáratú 
és jelentısen csökkent a rövid lejáratú kötelezettségek értéke. 
 
  

Eredmény kimutatás 
 
Az Eredménykimutatás sorait vizsgálva megállapítható, hogy tárgyidıszakban a bázisadatot jelentı 
2011. évi adatokhoz képest a csoporton belül az Értékesítés nettó árbevétele szinte változatlan értékő. 
  
Az Egyéb bevételek értéke közel 10 %-kal növekedett a tavalyi hasonló idıszakhoz képest. Ez a 
Pannon-Váltó Nyrt. által eladott ingatlanokon túl elsısorban a Pannon Alfa Kft. egy technikai jellegő 
ügyletéhez kapcsolódik.  
 
Az Anyagjellegő ráfordítások – melynek döntı része szolgáltatásokból áll – értéke tovább csökkent. A 
csökkenés mértéke közel 20 %-os. A társaságok - tekintettel likviditási helyzetükre - költségeiket 
jelentıs mértékben fogták vissza 2012.- évben is. A csökkenés leginkább az igénybevett szolgáltatások 
értékénél mutatkozik meg. Némileg növekedett a Személyi jellegő ráfordítások értéke, ugyanakkor ez 
nem volt jelentıs.  
 
Az Egyéb ráfordítások értékének növekedése az egyéb bevételekkel összefüggésben az eladott 
ingatlanra vezethetı vissza.  Ez az adat jelzi, hogy a Pannon-Váltó Nyrt. által eladott illetıleg 
technikai okokból az egyik társaságtól egy másik társasághoz áttett ingatlanokat a piaci árak esése 
miatt csak veszteséggel lehetett értékesíteni.  
 
A csoport Üzemi eredménye a  korábbi idıszakokhoz hasonlóan veszteséges. Mértéke jelentısen 
növekedett, aminek a korábban említett magyarázata, hogy míg a tavalyi évben értékesített ingatlanok 
nyeresége még majdnem „el tudta tőntetni” az üzemi veszteséget, addig 2012.-ben az ingatlan 



eladásokon is veszteséget voltak kénytelenek elszenvedni a társaságok így összességében a Pannon-
Váltó csoport. 
  
A Pénzügyi mőveletek bevételének közel 40 %-os növekedése a Pannon-Váltó Nyrt. korábbi évihez 
képest aktívabb hitelkonverziós és deviza ügyleteire vezethetı vissza. Ez utóbbi növekedés elsısorban 
a pénzügyi mőveletek egyéb bevételei sorban mutatkozik meg. Ezen ügyletek aktívabb felvállalása még 
jobban megmutatkozik akkor, ha figyelembe vesszük, hogy 2012. évben – szemben a 2011. évi 17,5 M. 
Ft-tal - üzletrész értékesítésébıl bevétele eredménye nem volt a Csoportnak.  
A Pénzügyi mőveletek ráfordításainak növekedése szintén az aktívabb piaci jelenlétet mutatja. Ez 
leginkább a pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai soron mutatkozik meg, aminek értéke a 2011. 
évinek majd 250 %-a. Nem jelentısen ugyan, de csökkentek a Csoport által a hitelek után fizetett 
kamatok is. Ennek összege közel 3 M. Ft-tal alacsonyabb mint a 2011. évi és meghaladja a 45,5 M. Ft-
ot.  
 
A korábban jelzett ügyletekre visszavezethetıen a Pénzügyi mőveletek eredményei, vesztesége közel 
15 %-kal csökkent. Ez figyelembe véve a korábban jelzetteket – mely szerint üzletrész eladásból 
eredmény nem keletkezett 2012. évben – a hitelkonverziós és deviza ügyletek sikerességét jelzi. 
  
A csoport Adózás elıtti eredménye, vesztesége a magasabb üzemi veszteségre és az alacsonyabb 
pénzügyi mőveletek veszteségének eredıjeként a korábbi 27,2 M. Ft-ról közel 54 M. Ft- lett ami közel 
kétszerese a bázisévinek.  
 

 
Forduló napi események 

 
A korábban közzétett rendkívüli tájékoztatáson és a jelen tájékoztatóban jelzett - Budapest III. 
kerületének Duna parti részét érintı - változtatási tilalmon túl jelentıs esemény a Pannon-Váltó Nyrt. 
illetıleg leányvállalatai életében nem történt.  

 
 
 

Egyéb adatok 
 
A Pannon-Váltó Nyrt mint anyavállalat átlagos alkalmazotti létszáma jelen beszámoló közzétételének 
idıpontjában 3 fı volt, a leányvállalatokéval együtt 4 fı. A Társaság igazgatóságának és a felügyelı 
bizottságának összetételében ez elmúlt félévben változás nem következett be.  
 
A Társaság ismeretei szerint a közvetlen tulajdonosi struktúra 2012. szeptember 30-án az alábbi: 
 
Pannon Investor Zrt.  49,97 % 
Pannon Consulting Kft. 24,99 % 
Pannon Consultline Kft. 12,4  % 
Saját részvények  7,37 % 
Egyéb hazai befektetık  5,27  % 
 
 
 
 
 



 
A Társaság által közzétett rendkívüli és rendszeres tájékoztatások a Pannon-Váltó Nyrt. 

honlapján 2012. évben 
 
 

2012. évi közzétételek:    Megjelenés idıpontja: 
 

1. Tulajdonosi struktúra     2012.január 05 
2. Tulajdonosi struktúra        2012. február 02. 
3. Tulajdonosi struktúra        2012. március 02 
4. PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyőlési meghívója     2012. március 26. 
5. Tulajdonosi struktúra      2012. április 02. 
6. Javadalmazási nyilatkozat       2012. április 05. 
7. PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyőlési elıterjesztések   2012. április 05. 
8. FT közzététel        2012.május 02. 
9. 2012. április 28-i közgyőlés határozatai     2012.május 02. 
10. Éves jelentések        2012. május 02. 
11. Tulajdonosi struktúra     2012. május 02. 
12. Idıközi vezetıségi beszámoló     2012. május 18. 
13. Bejelentés alapszabály módosításbejegyzésérıl   2012. június 18. 
14. Tulajdonosi struktúra     2012. július 02. 
15. Összefoglaló jelentés     2012. július 30. 
16. Tulajdonosi struktúra      2012. augusztus 01. 
17. Féléves jelentés       2012. augusztus 24. 
18. Tulajdonosi struktúra      2012. október 04.  

 19. Tulajdonosi struktúra      2012. október 04. 
 20. Tulajdonosi struktúra      2012. november 05. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Az adatlapok fejléce (általános) 
Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ 

Nyrt. 
 Telefon 439-05-63 

Társaság címe: 1039 Budapest, 
Kossuth üdülıpart 102. 

 Telefax 439-05-63 

Ágazati 
besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 
idıszak 

 
2012.  I-IX. hó 

 Befektetıi 
kapcsolattartó 

 
Szlávik László 

 
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/Alaptıke 
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 vezetéső (K); Társult (T) 
(Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmő a besorolás 
akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.) 
 
PK3. Mérleg 
(Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelı mérlegsémát jelenti. A mérlegkimutatásban 
szerepeltetni kell a tárgyidıszak és bázis idıszak adatai mellett, a két idıszak relatív változását is, 
százalékos formában megadva)  
A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidıszak és a bázis idıszak dátumát is. 
 
Pénznem* HUF  EUR  
Egység* 1 000  X 1 000 000  
*Jelölje X-szel. 
 
 Bázisév Tárgynegyedév 
Befektetett eszközök 2 212 749 2 155 025 
Immateriális javak 0 0 
Tárgyi eszközök 2 014 025 1 964 630 
Befektetett pénzügyi eszközök 198 694 190 395 



Forgóeszközök 820 250 865 789 
Készletek 0 0 
Eszközök összesen 3 086 725 3 022 650 
Saját tıke 2 078 717 2 144 734 
Jegyzett tıke 1 750 000 1 750 000 
Hosszú lejáratú 
kötelezettségek 

160 000 680 779 

Rövid lejáratú kötelezettségek 679 385 77 882 
Források összesen 3 086 725 3 028 948 
 
 
 
PK4. Eredmény kimutatás 
(Ez a kibocsátó által megadott, a Szabályzatnak megfelelı eredmény-kimutatás sémát jelenti. Az 
eredmény-kimutatásban szerepeltetni kell a tárgyidıszak és bázis idıszak adatai mellett, a két idıszak 
relatív változását is, százalékos formában megadva) 
A fejlécben fel kell tüntetni a tárgyidıszak és a bázis idıszak dátumát is. 
 
Pénznem* HUF  EUR  
Egység* 1 000  X 1 000 000  
*Jelölje X-szel. 
 
 Bázisév Tárgynegyedév 
Értékesítés nettó árbevétele 19 553 19 655 
Üzleti eredmény (EBIT) -3 355 -3 355 
Pénzügyi tevékenység nettó 
eredménye 

-23 859 -20 527 

Adózás elıtti eredmény -27 214 -53 940 
Adózott eredmény -27 214 -53 940 
 
PK6. Mérlegen kívüli jelentısebb 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 
jelentıséggel 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 üdülıpart 102. 

 Telefax 439-05-63 

Ágazati 
besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 
idıszak: 

 
2012.  I-IX. hó  

 Befektetıi 
kapcsolattartó 

 
Szlávik László 

 
 
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 
 
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke 
Tulajdonosi kör 
megnevezése 

Teljes alaptıke 

 Tárgyév elején 
(január 01-jén) 

Idıszak 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, vezetı 
tisztségviselık 

0 0 0 0 0 0 

Saját tulajdon 7,37 0 128.970 7,37 0 128.970 
Államháztartás részét 
képezı 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 

 
 
 
 
1Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptıkével, 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 lévı részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 

 December 31.  Március 31. Június 30. Szeptember 30. 
Társasági szinten 128.970 128.970 128.970 128 970 
Leányvállalatok1 654.338 654.338 654.338 654.338 

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



 

 
 
RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak 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 Letétkezelı (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T)  Magán (M), Munkavállaló, 

vezetı  tisztségviselı (D) 
6 Két tizedes jegyre kerekítve kérjük megadni 
7 Pl.: szakmai befektetı, pénzügyi befektetı, stb.
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Társaság címe: 1039 Budapest, 
Kossuth üdülıpart 102. 

 Telefax 439-05-63 

Ágazati 
besorolás 

Ingatlanforgalmazás  E-mail cím info@pannonv.hu 

Beszámolási 
idıszak: 

 
2012. I.-IX. hó 

 Befektetıi 
kapcsolattartó 

 
Szlávik László 

 
A Társaság szervezetéhez, mőködéséhez kapcsolódó adatlapok 
 
TSZ1. Általános cégadatok 
 
A hatályos alapszabály kelte 2012. április 27. 
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Budapest 
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje 2012. június 18. 
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma 01-10-042842/94 
A Társaság alaptıkéje a tárgyév zárásakor 1.750.000.000 HUF 
A Társaság mőködésének idıtartama1 határozatlan  
A Társaság üzleti éve 2012. jan. 1.-dec. 31. 
A Társaság auditorának neve RÉGEL Könyvvizsgáló 

és Pénzügyi Tanácsadó 
Kft. 

A Társaság auditorának címe 6500 Baja, Deák F. u. 9. 
A Társaság közleményeinek közzétételi helye Társaság honlapja 
A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) 2 68 10 08” Saját 

tulajdonú ingatlanok 
adásvétele 
 

1 Megfelelı aláhúzandó 
2 Kérjük a társaság tevékenységére legjellemzıbb tevékenységet szerepeltessék az 
elsı helyen. 
A tulajdonosi kör bemutatásához kérjük, a RS1, RS3, míg a saját részvények 
mennyiségének alakulásához a RS2 adatlapot szíveskedjenek használni. 
 
TSZ2. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak számának alakulása (fı) 
 
 Pannon-Váltó Nyrt. 

Bázis idıszak vége Tárgyév eleje Tárgyidıszak vége 
3 3 3 

Csoport szinten 
Bázis idıszak vége Tárgyév eleje Tárgyidıszak vége 

4 4 4 
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TSZ3. Vezetı állású tisztségviselık, stratégiai alkalmazottak 
 
Jelleg 

1 
Név Beosztás Megbízás 

kezdete 
Megbízás 

vége/megszőnés
e 

Saját 
részvény 
tulajdon 

(db) 
IT Dr. Scheuer Gyula Tag elnök 2011.07.01. 2013.04.30. - 
IT Dr. Hardy Ilona  Tag 2012.04.28. 2014.04.30. - 
IT,  Szlávik László Tag 2011. 04. 30. 2013.04.30.  
IT Jakab Gábor Tag 2011. 04. 30. 2013.04.30. - 
FB Pap Géza Elnök 2011. 04. 30. 2013.04.30. - 
FB Dr. Kreczné Dr. Makra 

Ágnes  
Tag 2011.04.30. 2013.04.30. - 

FB Völgyi Tamás Tag 2011. 04. 30. 2013.04.30. - 
 
 
1 Stratégiai pozícióban lévı alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 
 
 
 
 
 
 

Pannon-Váltó Nyrt. 
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A Pannon-Váltó Nyrt. 2012. I-IX. havi nemzetközi 
szabályok szerint készített konszolidált mérlege 
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