PANNON-VÁLTÓ Nyrt.
2013. I.-IX. havi időközi vezetőségi beszámolója

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. részesedése 734.760 E. Ft, ami 94,20 %-os tulajdoni aránynak felel meg. 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 355.800 E. Ft, ami 46,51 %-os közvetlen tulajdoni és
szavazati aránynak felel meg. Közvetett tulajdoni és szavazati arány 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 2013. I-IX. havi beszámolóját független
könyvvizsgáló nem vizsgálta.

Összefoglaló 2013. I. negyédévi eseményekről
Pannon-Váltó Nyrt. (továbbiakban Társaság) és leányvállalatainak életében a 2013. első kilenc
hónapjában a következő jelentős esemény történt.
Elsőként kell megemlíteni, hogy a társaság egyik leányvállalatának, a Pannon Consulting Kft-nek év
elején sikerült értékesítenie egyik makói ingatlanát. Az eladási ár nem tekinthető jelentősnek,
valamelyest meghaladta a nettó 10 M. Ft-ot. Az eladáson a Pannon Consulting Kft. veszteséget
realizált. A Pannon Consulting Kft. értékesítésre felkínálta másik makói ingatlanát is, amellyel
kapcsolatban jelenleg is folynak a tárgyalások.
Másodsorban említendő, hogy a Csoport két hitellel rendelkező társasága – a Pannon-Váltó Nyrt és
a Pannon Alfa Kft. - az év III. negyedévében sikeresen strukturálta át banki hiteleit. A PannonVáltó Nyrt. mint anyacég a korábban felvett teljes hitelállományát „bevitte” az MNB Növekedési
Programba, ami egyrészt az eredeti lejárat – 2013. III. negyedéve – későbbre tolódását és jelentősen
alacsonyabb kamatterhet jelent a társaság számára. Az új hitel végső lejárata – a futamidő alatti
folyamatos törlesztés mellett - 3 év. A Csoport másik hitellel bíró tagjának a Pannon Alfa Kft.-nek a
hitele is bekerült augusztus hónapban az MNB Növekedési Programjába. A hitel futamideje 10 éves
havi tőke- és kamatfizetés mellett. Ezen havi fizetési kötelezettségeket a bérbe adott területek bérleti
díja jelenleg fedezi.
Harmadsorban fontos megemlíteni, hogy a többségében a Pannon Alfa Kft, kisebb részben pedig a
Pannon-Váltó Nyrt. tulajdonolta budakalászi területekre jó eséllyel az év végéig várhatóan
megszületik a Helyi Építési Szabályzat módosítása. A jelenlegi ismeretek alapján ez a módosítás
jelentős előrelépés lehet az egész terület, így a Csoport két tagja által tulajdonolt a terület
beépíthetőségével kapcsolatosan.
Fontos megemlíteni, hogy az elmúlt hónapokban szinte napi gyakorisággal folyik a vita a Római parti
gát ügyében. Ennek megléte vagy hiánya alapvetően érinti a Csoport tulajdonában lévő telkek egy
részét, amelyekre kedvező hatással lenne a gát megépítése. Bár az elmúlt időszakban több alkalommal
is úgy tűnt, hogy a gát biztosan megépül, ugyanakkor látható, hogy egyes civil szervezetek elutasítják
ezt a változást és harcolnak azért, hogy a partot a jelenlegi állapotában tartsák meg. Ez a
változatlanság kedvezőtlen lenne a Csoport számára.
A Csoport vagyonának legnagyobb részét képező ingatlanok értékesítésében az legutolsó tájékoztatás
közzététele óta sajnos nem sikerült előrelépni. A még meglévő makói ingatlant egyelőre nem sikerült
értékesíteni, hozzá kell azonban tenni, hogy ennek értékesítése jelentős bevételt nem jelentene a
Csoport számára. A Csoport legnagyobb értékű ingatlana, a Római parton fekvő 2,7 hektáros terület
iránt egyelőre csak gyengébb érdeklődés tapasztalható, azaz komoly tárgyalások nem folynak az
eladásról. A budakalászi ingatlanok esetében az értékesítésről csak a korábban említett Helyi Építési
Szabály módosítása után lehetséges majd beszélni. A meghirdetés ez alapján 2014- évben várható. Az
elmúlt hónapokban a konszolidációs körbe nem tartozó, de a Pannon-Váltó Nyrt. kisebbségi
tulajdonában lévő Kokron Kft, vagyonában lévő hódmezővásárhelyi volt Hódiköt gyár épülete is
meghirdetésre került. Egyelőre komolyabb érdeklődés nincs az ingatlan iránt. Az ingatlan eladása
esetén a Pannon-Váltó Nyrt. mint részvényes várhatóan jelentősebb bevételhez juthatna. Ezen jelzett
ingatlanokon kívül – a korábban jelzettek szerint - szintén meghirdetésre került az egyik leányvállalat
tulajdonában lévő két miskolci telek, amelyek iránt komolyabb vételi érdeklődés továbbra sem
mutatkozik.
A Társaság és leányvállalatai – miután portfóliójuk döntő hányada ingatlanban testesül meg - a
jelenlegi helyzetben továbbra sem tudnak mást tenni, mint hogy várják a kedvezőbb ingatlanpiaci
helyzet kialakulását és addig, amíg a nagy értékű ingatlanaikra vételi érdeklődés nem mutatkozik,
addig azon ingatlanaikat kísérlik meg eladni, amelyekre a jelenlegi helyzetben érdeklődés
mutatkozhat. Ez azonban sajnos egyre nehezebb, mert a csoport tulajdonában korábban meglévő
kisebb értékű és eladhatóbb ingatlanok nagy része már értékesítésre került.

Az ingatlanpiaci befektetések mellett a Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai tevékenységének – de
elsősorban ez a Pannon-Váltó Nyrt-re igaz - másik részét jelentő értékpapír és árutőzsdei ügyletek ez
év I-IX. hóban nagyon szerény mértékű nyereséget termeltek. A Társaság által végzett ügyletek szinte
kizárólag devizaügyletek voltak. Ezek egyrészt a határidős devizapiacon kötött EUR/HUF ügyleteket
takarnak, másrészt a korábban többször is leírtak szerint a Társaság hiteleinek Euro és Forint közötti
folyamatos konverzióját jelentették. Ezen ügyletek mint azt korábban említésre került nyereséget
hoztak, ugyanakkor miután a hitelek az MNB Növekedési Programba kerültek, így forint alapúvá
váltak, ezért a továbbiakban nem lehetséges élni a hitelek devizakonverziójának lehetőségével, így nem
lehet számolni annak esetleges eredményével sem.
A Pannon-Váltó Nyrt. ez évben 260 db. saját részvényt vásárolt a tőzsdén. Ennek eredményeképpen
jelen jelentés időpontjában a Társaság 129.230 darab saját részvénnyel rendelkezik.

A vállalat csoport ingatlan portfoliójának főbb elemei.

Pannon-Váltó Nyrt.
A társaság legnagyobb értékű ingatlanaa Budapesten, a III. kerületben található Alfa Art Hotel. A
hotel üzemeltetését a társaság 49 %-os tulajdonában lévő Pannon Property Kft. végzi. A
háromcsillagos hotel 42 szobával, 89 ággyal és több, kifejezetten oktatási célokra kialakított
helységekkel rendelkezik, így foglaltságának jelentős részét teszik ki azok a tréningek, amelyeket
elsősorban a pénzügyi tevékenységet folytató társaságok visznek a hotelbe. Emellett az üzemeltető
társaság jelentős bevételeket realizál az esküvői piacról is.
A Társaság az Alfa Art Hotel mellett rendelkezik még egy közel egy hektáros területtel, amit a már
korábban jelzettek szerint vagy teljes egészében vagy annak csak egy részét értékesíteni kíván. Ez a
terület jelenleg alapvetően felépítmény nélküli ingatlan – egy kb. 200 nm-es könnyűszerkezetes épület
áll rajta - amely elsősorban az Alfa Art Hotel által nyújtott szolgáltatások emelését szolgálja.
A fentieken túl a társaság befektetési céllal bír egy kisebb értékű lakással és egy budakalászi – a
Pannon Alfa Kft. tulajdonában lévő területekkel határos – területtel.

Pannon Consulting Kft.
A társaság jelenleg az értékesítendő makói ingatlan tulajdonosa.

Pannon Dunapart Kft.
A társaság legnagyobb értékű ingatlana, egy Római parton fekvő üres telek. Ez a terület – a
korábbiakban jelzettek szerint - több mint 2,7 hektár nagyságú és ugyanolyan üdülő övezeti
besorolásban található, mint amelyekre az elmúlt években a Római parton megjelenő üdülő
apartmanok épültek. A korábban említettek szerint annak érdekében, hogy a leendő vásárló biztosan
tudhassa, hogy milyen nagyságú beépítésre alkalmas a terület a társaság építési engedélyt kért, majd
kapott egy 146 lakásos üdülő apartman megépítésére. A területet ezen engedéllyel kívánja a társaság
értékesíteni.

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 közeljövőben felértékelődő területek lesznek. Az
ingatlanok közül a legnagyobb, 7,3 ha.-os terület jelenleg is gyógyító tevékenység céljára bérbe
adásra került. A további ingatlanok felépítmény nélküliek.

A vállalat csoport értékpapír portfoliója
A csoporton belül pénz- és tőkepiaci ügyleteket az elmúlt időszakban kizárólag a Pannon-Váltó Nyrt.
kötött. Ezek összege – szinte kizárólag átmeneti pénzeszközök befektetési jegybe történő befektetése nem tekinthető jelentősnek. Az értékpapír portfolió legnagyobb részét a beszerzési áron számítottan
közel 190 M. Ft-ot érő saját részvények teszik ki.

A Társaság jövőre vonatkozó elképzelései
A Társaság és a leányvállalatok a csoport tulajdonában lévő ingatlanokkal kapcsolatban egyelőre
sok újat nem tudnak elmondani. A Csoport folyamatosan megpróbálja ingatlanjait értékesíteni, de
addig, amíg az ingatlanpiac helyzete nem változik, a korábban is leírtak szerint csak azt tudják tenni,
hogy
- továbbra is hirdetik az eladásra kijelölt ingatlanokat,
- megkísérlik a bérbe adható ingatlanok minél nagyobb részének kiadását illetőleg
- folytatják a későbbi értékesítésekhez kötődő előkészítő tevékenységeket.
Az értékesítéssel kapcsolatosan némi reményt jelent, hogy az adatok szerint a gazdaság az elmúlt
hónapokban növekedési pályára állt, ami a munkanélküliség csökkenésével és többek között a
lakásberuházások lassú megindulásával járhat. Ez jótékony hatással lehet a Csoport által tulajdonolt
ingatlanok iránti keresletre illetőleg az ingatlanok árára is. Ennek bekövetkezte esetében a portfólió
leginkább értékesíthető eleme, a Római parton lévő 2,7 hektáros terület lenne. Az említettek szerint a
területet majdan megvásárló befektető azonnal nekiállhat a fejlesztés végrehajtásához és 1-2 éven
belül felépítheti az engedélyben szereplő 146 lakó apartmant.
A korábban jelzettek szerint a Pannon Alfa Kft. vezetése tervezi a Budakalászon található területek
egyes elemeinek az értékesítését is. Egy-egy terület eladása és az azon történő fejlesztések megkezdése
a terület felértékelődését eredményezhetik és ezen keresztül a tulajdonban lévő területeket is
értékesebbé és könnyebben eladhatóvá teheti. Ennek megvalósításában mindenképpen könnyebbséget
jelenhetne, ha a korábban említettek szerint a Helyi Építési Szabályzat a Csoport számára kedvező
módon változna meg a jövőben.
A csoport bérbeadásra alkalmas ingatlanjainak száma viszonylag szűk, amely az eladott makói
ingatlan miatt az év első hónapjaiban tovább szűkült. Ez magyarázza azt is, hogy a bérbe adott
ingatlanok utáni bevételek az elmúlt időszakban miért nem növekedtek jelentősebben. Sajnos ezen a
területen a bevételek jelentős emelkedése továbbra sem várható.
A Pannon-Váltó Nyrt. és leányvállalatai az elkövetkezendő időszakban újabb jelentősebb értékű
ingatlanok megvásárlását nem tervezik. Ezt nem is tenné lehetővé a csoport jelenlegi likviditása,
hiszen a hitelállománnyal szemben jelenleg jelentősebb szabad pénzeszközzel egyetlen társaság sem
rendelkezik a csoporton belül. Újabb, jelentősebb értékű ingatlanok megvásárlására csak azután

kerülhet sor, ha sikerül jelenlegi ingatlanaink egy nagyobb részének értékesítése, ami forrást
biztosíthat az újabb vásárlásokhoz.
Az értékpapír és árutőzsdei piacokon történő befektetéseknél a Társaság az elmúlt időszakban
kényszerhelyzetéből kifolyólag nem volt aktív. A szabad pénzeszközök hiányának illetőleg a hitelek
MNB Növekedési Programba történő bekerülésének következtében jelenleg a Csoport – azon belül is a
Pannon-Váltó Nyrt. – nem tervez ilyen ügyleteket végrehajtani.
Összességében elmondható, hogy a Pannon-Váltó csoport tevékenységének eredménye csak az
ingatlanok sikeres eladása esetén fordulhat pozitív irányban. Ezen ingatlan értékesítésekre
remélhetően a közeljövőben sor is fog kerülni, ugyanakkor, amíg ezen eladások nem realizálódnak,
addig a csoport eredménye – a null szaldóhoz szükséges bevételeket biztosító bérleti díjak hiányában várhatóan negatív lesz. Ennek mértéke elsősorban a Csoport működési költségeinek mértékétől fog
függni.

A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérleg és eredmény kimutatásának
bemutatása

Mérleg
Eszközök
A Mérleg sorait vizsgálva, a Befektetett eszközök értéke 2012. év végéhez képest jelentősen 53 %-os
mértékben esett. Ennek oka, hogy a Pannon-Váltó Nyrt. esetében az Igazgatóság döntésének
megfelelően az értékesítésre kijelölt ingatlanok a befektetett eszközök közül átkerültek a készletek közé.
Ennek megfelelően a továbbiakban ezen eszközök ott kerülnek nyilvántartásra. Ez a számviteli
módosítás mutatkozik meg a Tárgyi eszközök értékében is, amelyek értéke a korábbi érték 45 %-ra
esett vissza.
A Befektetett pénzügyi eszközök értéke szinte értékre nem mutat jelentős változást.
A korábban említett számviteli változás „köszön vissza” a Forgóeszközök értékében is, amelynek
értéke a korábbi időszakhoz képest 108 %-kal növekedett azaz a bázis időszaki érték több mint
kétszeresére nőtt. A Forgóeszközökön belül a változás természetesen a Készleteket érintette, amelynek
értéke a korábbi többszörösére nőtt. Nem jelentős mértékben – 5 %-kal - csökkent a Követelések
értéke, illetőleg hasonló módon és mértékben az Értékpapírok állománya is. Ez utóbbi esetben a
csökkenés az anyavállalat tulajdonában lévő kincstárjegyek állományát érintette. Összegében nem
jelentős mértékben csökkent a Pénzeszközök értéke is, míg az Aktív időbeli elhatárolások értéke a
még a korábbinál nagyobb, de még ki nem számlázott bérleti díjak és a konszolidációba be nem vont
egyik társaságnak nyújtott kölcsön növekvő kamatai miatt emelkedett a korábbi időszakhoz képest.
Források
A Forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a Pannon-Váltó csoport Saját tőkéje nem jelentős
mértékben ugyan, de a veszteséges tevékenységre tekintettel tovább csökkent.
A csoport Kötelezettségei összegében alig – 0,3 % nőttek változtak, szerkezetükben azonban jelentős
változás következett be. Jelentősen – több mint négyszeresére - növekedtek a Hosszú lejáratú
kötelezettségek, míg a korábbi érték 8 %-ra csökkent a Rövid lejáratú kötelezettségek A szerkezeti
változás a Pannon-váltó Nyrt. és a Pannon Alfa Kft. banki hiteleinek átstrukturálását mutatja,
amelynek köszönhetően a hitelek legnagyobb részét sikerült 3 éves illetőleg 10 éves lejáratúvá
átalakítani. Összességében a banki hitelek összege valamelyest csökkent a bázis időszaki értékhez
képest.

Eredmény kimutatás
Az Eredménykimutatás sorait vizsgálva megállapítható, hogy tárgyidőszakban a bázisadatot jelentő
2012. évi adatokhoz képest az Értékesítés nettó árbevétele a növekvő bérleti díjakra visszavezethetően
időarányosan valamelyest növekedett
Az Egyéb bevételek értéke - miután idén a 2012. évivel ellentétben jelentős értékű ingatlant nem
sikerült értékesíteni – a tavalyi évihez képest arányaiban és összegében is nagymértékben csökkent.
A ráfordítások esetében jól látható, hogy a Csoport társaságai folyamatosan próbálják csökkenteni
amúgy sem magas működési költségeiket. Az Anyagjellegű ráfordítások – melynek döntő része
szolgáltatásokból áll – értéke ennek megfelelően tovább csökkent. Ugyanez elmondható a Személyi
jellegű ráfordításoknál is, ahol a csökkenés az 5 %-ot is meghaladja.
Az Egyéb ráfordítások értékének csökkenése a kisebb értékű eladott ingatlanra vezethető vissza.

A csoport Üzemi eredménye a korábbi időszakokhoz hasonlóan ismét veszteséges, összege azonban a
költségcsökkentésekre visszavezethetően 15 %-kal alacsonyabb, mint volt a tavalyi év hasonló
időszakában.
A Pénzügyi műveletek bevételei 2013. I-III.. negyedévében jelentős mértékben estek vissza. Ennek
magyarázata, hogy az első kilenc hónapban a tavalyi évvel ellentétben nem sikerült az egyéb
bevételeknél nyilvántartott határidős és hitelkonverziós ügyleteken a tavalyi eredményt felmutatni. Ez
a kevésbé volatilis EURO/HUF árfolyammozgás miatti ritkább ügyletekre vezethető vissza.
Ugyanez mondható el a Pénzügyi műveletek ráfordításaira is, amelynek értéke a kisebb ügyletszám
miatt harmadával csökkent. Pozitív ugyanakkor, hogy a fizetendő kamatok értékében már jól látható
az év első felétől tapasztalható kamatcsökkentés, amelynek köszönhetően a fizetendő kamatok értéke
majd 20 %-kal csökkent.
A Pénzügyi műveletek eredménye, vesztesége - alapvetően a bevételek kiadásoknál nagyobb
visszaesése miatt – valamelyest nőtt az év első kilenc hónapjában, így összességében a Csoport
Adózás előtti eredménye, vesztesége a korábbi év azonos időszakához képest csak minimálisan
csökkent.

Forduló napi események
A fordulónapon túl a Pannon-Váltó csoport életében egyéb jelentősebb esemény nem történt.

Egyéb adatok
A Pannon-Váltó Nyrt mint anyavállalat átlagos alkalmazotti létszáma jelen beszámoló közzétételének
időpontjában 3 fő volt, a leányvállalatokéval együtt 4 fő.
A Társaság ismeretei szerint a közvetlen tulajdonosi struktúra 2013. november 14-én az alábbi:
Pannon Investor Zrt.
Pannon Consulting Kft.
Pannon Consultline Kft.
Saját részvények
Egyéb hazai befektetők

49,97 %
24,99 %
12,40 %
7,38 %
5,25 %

A Társaság által közzétett rendkívüli és rendszeres tájékoztatások a Pannon-Váltó Nyrt.
honlapján 2013. évben
2013. évi közzétételek:
1. Tulajdonosi struktúra
2. Összefoglaló jelentés közzétételekről
3. Tulajdonosi struktúra
4. Saját részvény vásárlása
5. Saját részvény vásárlása
6. Féléves jelentés
7. Tulajdonosi struktúra
8. Saját részvény vásárlása
6. Saját részvény vásárlása
9. Tulajdonosi struktúra
10. Tulajdonosi struktúra

Megjelenés időpontja:
2013. július 03.
2013. július 03.
2013. augusztus 07.
2013. augusztus 14.
2013. augusztus 15.
2013.augusztus 23.
2013.szeptember 03.
2013. szeptember 04.
2013. szeptember 12.
2013.október 01.
2013.november 04.

Az adatlapok fejléce (általános)
Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ
Nyrt.
Társaság címe: 1039 Budapest,
Kossuth üdülőpart 102.
Ágazati
Ingatlanforgalmazás
besorolás
Beszámolási
időszak
2013. I-IX. hó

Telefon 439-05-63
Telefax 439-05-63
E-mail cím info@pannonv.hu
Befektetői
kapcsolattartó Szlávik László

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Auditált
Konszolidált

Igen
Igen

Nem
Nem
-

Számviteli elvek
Magyar
Egyéb: …………………..

-

IFRS

PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok
Név
Törzs/Alaptőke
M. Ft.
Pannon Consulting Kft.
315
Pannon Alfa Kft.
765

Pannon Dunapart Kft.

340

Egyéb

Tulajdoni hányad (%)
99,90
46,51
(közvetlenül)
69,58 (együtt)
2,21 (közvetlenül)
99,85(együtt)
94,20

-

Szavazati Besoro
arány (%) lás 1
49,01 L
48,47 L
71,54
2,21
99,85
20,0

Pannon Consultline
780,0
Kft.
1
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
(Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás
akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.)

L
L

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*
Egység*

HUF
1 000

EUR
1 000 000

X

*Jelölje X-szel.

Bázisév
Befektetett eszközök

2 025 465

Tárgynegyedév
949 249

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Eszközök összesen
Saját tőke
Jegyzett tőke
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
Források összesen

0
1 938 405
87 060
970 774
0
3 003 412
2 147 495
1 750 000
163 267

0
865 584
83 665
2 016 265
0
2 977 963
2 120 999
1 750 000
705 491

573 410
3 003 412

45 500
2 977 963

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*
Egység*

HUF
1 000

EUR
1 000 000

X

*Jelölje X-szel.

Bázisév
Értékesítés nettó árbevétele
Üzleti eredmény (EBIT)
Pénzügyi tevékenység nettó
eredménye
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

19 655
-33 413
-20 527

Tárgynegyedév
23 337
-28 640
-23 990

-53 940
-53 940

-53 248
-53 248

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1
Megnevezés
Érték (Ft)
A Pannon-Váltó Nyrt. kezesség
Hitelkeret aktuális állapota szerint (jelenleg
vállalása a Pannon Alfa Kft. hiteleire
110 M. Ft.)
1
Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából
jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás,
garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

Az adatlapok fejléce (általános)
Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ
Nyrt.
Társaság címe: 1039 Budapest,
Kossuth üdülőpart 102.
Ágazati
Ingatlanforgalmazás
besorolás
Beszámolási
időszak:
2013. I-IX. hó

Telefon 439-05-63
Telefax 439-05-63
E-mail cím info@pannonv.hu
Befektetői
kapcsolattartó Szlávik László

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

Belföldi
intézményi/társaság
Külföldi
intézményi/társaság
Belföldi magánszemély
Külföldi magánszemély
Munkavállalók, vezető
tisztségviselők
Saját tulajdon
Államháztartás részét
képező Tulajdonos 4
Nemzetközi Fejlesztési
Intézmények 5
Egyéb
ÖSSZESEN

Teljes alaptőke
Tárgyév elején
(január 01-jén)
%2
%3
Db
87,37 94,31 1.528.825

Időszak végén
%2
87,37

%3
94,31

Db
1.528.825

0

0

0

0

0

0

5,26
0
0

5,68
0
0

92.060
0
0

5,25
0
0

5,68
0
0

91.945
0
0

7,37
0

0
0

128.970
0

7,38
0

0
0

129.230
0

0

0

0

0

0

0

0
100

0
100

0
1.750.000

0
100

0
100

0
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
December 31. Március 31.
Június 30.
Szeptember
30 .
Társasági szinten
128 970
128.970
128.970
129.230
Leányvállalatok1
654.338
654.338
654.338
654.338
Mindösszesen
783.308
783.308
783.308
783.568
A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba bevont
társaságok.
1

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén)
Név
Nemze- Tevéken Mennyiség Részesedés Szavazati jog Megjegyzés 5
tiség 1
ység 2
(db)
(%) 3
(%) 3,4
Pannon Investor
B
I
874.487
49,97
53,94 T
Rt.
Pannon
B
I
437.412
24,99
26,98 T
Consulting Kft.
Pannon
B
I
216.926
12,39
13,38 T
Consultline Kft.
Pannon-Váltó
B
I
129 230
7,38
0 T
Nyrt.
4
5

6
7

Belföldi (B), Külföldi (K)
Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló,
vezető tisztségviselő (D)
Két tizedes jegyre kerekítve kérjük megadni
Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

Az adatlapok fejléce (általános)
Társaság neve: PANNON-VÁLTÓ
Nyrt.
Társaság címe: 1039 Budapest,
Kossuth üdülőpart 102.
Ágazati
Ingatlanforgalmazás
besorolás
Beszámolási
időszak:
2013. I.-IX. hó

Telefon 439-05-63
Telefax 439-05-63
E-mail cím info@pannonv.hu
Befektetői
kapcsolattartó Szlávik László

A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok
TSZ1. Általános cégadatok
A hatályos alapszabály kelte
Utolsó cégbírósági bejegyzés helye
Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje
A Társaság alaptőkéje a tárgyév zárásakor
A Társaság működésének időtartama1
A Társaság üzleti éve
A Társaság auditorának neve

A Társaság auditorának címe
A Társaság közleményeinek közzétételi helye
A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján) 2

2013. április 25.
Budapest
2013. június 17.
1.750.000.000 HUF
határozatlan
2013. jan. 1.-dec. 31.
Pénzmentő
Könyvvizsgáló,
Adótanácsadó és
Vállalkozási Kft.
1037. Budapest,
Farkastorki u. 54.
Társaság honlapja
68 10 08” Saját
tulajdonú ingatlanok
adásvétele

1

Megfelelő aláhúzandó
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.
2

TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)
Pannon-Váltó Nyrt.
Bázis időszak vége
3
Csoport szinten
Bázis időszak vége
4

Tárgyév eleje
3

Tárgyidőszak vége
3

Tárgyév eleje
4

Tárgyidőszak vége
4

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

Név

Beosztás

1

IT
IT
IT,
IT
FB
FB
FB
1

Dr. Scheuer Gyula
Dr. Hardy Ilona
Szlávik László
Jakab Gábor
Pap Géza
Dr. Kreczné Dr. Makra
Ágnes
Dr. Várgedő Lajos

Megbízás
kezdete

Megbízás
vége/megszűnés
e

Elnök
Tag
Tag
Tag
Elnök
Tag

2013.05.01.
2012.04.30.
2013.05.01.
2013.05.01.
2013 05.01.
2013.05.01.

2016.04.30.
2014.04.30.
2016.04.30.
2016.04.30.
2016.04.30.
2016.04.30.

Tag

2013.05.01.

2016.04.30.

Saját
részvény
tulajdon
(db)
-

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 2013. I-IX. havi
időközi vezetőségi beszámoló 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, 2013. november 14.

PANNON-VÁLTÓ RT. HUNGARY – 1039 BUDAPEST, KOSSUTH ÜDÜLŐPART 102 . TEL: (36-1) 439-0563, 439-0564, FAX: (36-1)
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A Pannon-Váltó Nyrt. 2013. I-IX. havi
konszolidált mérlege
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