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1. A gazdálkodó és környezetének bemutatása
A Pannon-Váltó Vagyonkezelı és Kereskedelmi Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a
jogelıd Váltó Kft-bıl. A részvénytársaságot a Gyır-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 1995.
január 16-án jegyezte be 08-10-001647 számon a cégjegyzékbe. A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság pedig
1995. március 22-én jegyezte be 01-10-042842 számon. A társaság székhelye 2003. február 10-tıl: 1039
Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.I/b. A társaság részvényei: a részvénytársaság 1.750.000 darab,
egyenként 1000 Ft névértékő, névre szóló, egyenlı jogokat biztosító törzs-részvénnyel rendelkezik.
A társaság tulajdonosi struktúrája a mérleg fordulónapján (2011.december 31.) az alábbi:
Tulajdonos neve, székhelye
Pannon Investor Zrt 1039 Bpest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.

Szav.arány
49,98 %

Pannon Consulting Kft 1039 Bpest, Kossuth L. üdülıpart 102.

24,99 %

Pannon Consultline Kft 1039 Bpest, Kossuth L. üdülıpart 102.
Saját részvények
Belföldi magánszemélyek tulajdona:

12,40 %
7,37 %
5,26 %

A társaság részvényei tızsdén jegyzettek, a tulajdonosi struktúrában „egyéb hazai befektetık”-ként
megjelölt 5,26 % tulajdonképpen a tızsdei forgalom során közkézre került részvényeknek felel meg.
A társaság leányvállalatai:
· Pannon Dunapart Kft 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102. részesedése 7.500 eFt, 2,21 %-os
tulajdoni és szavazati arány
· Pannon Consulting Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102. részesedése 314.700 E. Ft; 99,9%os tulajdoni és szavazati arány.
· Pannon-Property Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.; részesedése 4.950 E. Ft; 49,5%-os
tulajdoni és szavazati arány.
· Pannon Consultline Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102. részesedése 734.760 E. Ft; 94,20
%-os tulajdoni és 20%-os szavazati arány .
· Pannon-Alfa Kft; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., részesedése 350.800 E. Ft; 56,58 %-os
tulajdoni és szavazati arány.
· ASA Befektetési KFT,6800 Hódmezıvásárhely, Teleki u. 18., részesedése: 20.500 E. Ft, 49,40 %-os
tulajdoni és szavazati arány.
A társaság jelentıs befolyással (25 % feletti szavazat) rendelkezik az alábbi társaságban:
· Pannon-Property Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.; jegyzett tıke 10.000 E. Ft., 49,5%-os
tulajdoni és szavazati arány.
· ASA Befektetési Kft, 6800 Hódmezıvásárhely Teleki u. 18., részesedése 20.500 E Ft, 49,40 %-os
tulajdoni és szavazati arány.

A társaság többségi irányítást biztosító befolyással (50 % feletti szavazat ) rendelkezik az alábbi
társaságban:
· Pannon Alfa KFT, 1039 Budapest, Rozgonyi P. u. 38., részesedése 350.800 E. Ft, 56,58 %-os tulajdoni és
szavazati arány.
A társaság közvetlen irányítást biztosító befolyással (75 % feletti szavazat) rendelkezik:
· Pannon Consulting Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102.; részesedése 314.700 E. Ft; 99,9%os tulajdoni és szavazati arány.
· Pannon Consultline Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., részesedése 734.760 E. Ft; 94,20
%-os tulajdoni és 20%-os szavazati arány .

A leányvállalatok közül kettınek résztulajdona van a Pannon Váltó Nyrt.-ben. A Pannon Consulting
KFT az anyavállalat részvényeinek 24,99 %-át (437.412 Eft), a Pannon Consultline KFT pedig az
anyavállalat részvényeinek 12,40 %-át (216.926 Eft.) birtokolja. Esetükben tehát viszont-tulajdonlásról
van szó, amit a konszolidáció során ki kell szőrni.
A konszolidálásba bevont társaságok kiválasztása:
A Pannon cégcsoport tulajdonosi felépítésébıl következıen a „piramis csúcsán” egy eddig nem említett
társaság, a Pannon-Line Ingatlanforgalmazási és Gazdasági Tanácsadó KFT (székhelye: 1039 Budapest,
Kossuth Lajos üdülıpart 102., cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09-698761) szerepel. Ennek tulajdonában áll 99,5
%-os tulajdoni hányaddal a már említett Pannon Investor Zrt., amely a legnagyobb tulajdoni hányaddal
(49,98 % ) rendelkezı közvetlen tulajdonosa a Pannon Váltó Nyrt -nek.
Miután a konszolidálás kizárólagos oka a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban Sztv.)
117.§ (5) bekezdése alapján, illetve a BÉT Zrt-re vonatkozó Bevezetési és Forgalomban tartási Szabályzat
alapján, a Pannon Váltó Nyrt részvényeinek tızsdei forgalmazása és egyebekben a Pannon Váltó Nyrt-nek
az említett közvetlen (Pannon Investor Zrt.) és közvetett (Pannon-Line KFT) tulajdonosaival a
tulajdonviszonyon kívül egyéb gazdasági kapcsolata nincsen, a konszolidáció szempontjából a Pannon
Váltó Nyrt-t kell anyavállalatnak tekinteni.
A konszolidálásba tehát a Pannon Váltó Nyrt már említett leányvállalatait kellett bevonni. Ezek közül az
ASA Befektetési KFT, Pannon Property KFT maradt ki, mert a konszolidált beszámoló nélkülük is
megbízható és valós képet ad a vállalatcsoport vagyoni, pénzügyi és jövedelmezıségi helyzetérıl. (Sztv.
119. § (2). bek.)
Belépett viszont a konszolidációs körbe egy „unokavállalat”. A Pannon Dunapart Kft (székhelye: 1039
Budapest, Kossuth Lajos üdülıpart 102., cégjegyzék száma: Cg.: 01-09-885223) a leányvállalatként
számításba vett Pannon Consultline és Pannon Consulting Kft leányvállalata. Jegyzett tıkéje 340 Mft,
ebbıl 339,5 Mft a két leányvállalat Kft részesedése.
A társaságok legfontosabb tevékenységei:
Az anyavállalat fı tevékenysége az ingatlanforgalmazás. Emellett saját nevében és saját számlára
értékpapírokat is vásárol és elad. A leányvállalatok tevékenysége is az ingatlanok forgalmazásával és egyéb
módon történı hasznosításával (p1 bérbeadás) van összefüggésben. Markánsan csak a Pannon Property Kft
tér el ettıl, ez a társaság egy szállodát üzemeltet.
A konszolidálás alapvetı megfontolásai:
Az anyavállalat és konszolidálásba bevont leányvállalatai —tekintettel arra, hogy magyarországi
bejegyzésőek- könyveiket forintban vezetik, így eltérı pénznemek miatt átértékelésekre nem volt szükség.

A szóban forgó vállalkozások számvitelüket tekintve azonos módszereket és értékelési elveket
alkalmaznak, így eltérı értékelésbıl származó különbözetek a konszolidált mérlegben és eredmény
kimutatásban nem szerepelnek.
A konszolidált beszámoló a társaságok 2011. december 31.-i mérlegforduló napra vonatkozó beszámolóiból
indult ki. Minden társaság könyveit magyar nyelven, a kettıs könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A
társaságok által választott beszámoló formája: éves beszámoló, melyben a mérleg „A” típusú, az eredmény
kimutatás pedig összköltség-eljárással készített, szintén „A” típusú.
A konszolidált éves beszámoló a nemzetközi számviteli standardoknak megfelelıen lett összeállítva, így az
megfelel az Európai Parlament 2002. július 19.-i 1606/2002/EK sz. rendelete elıírásainak. (ld. 2000. évi C.
tv. 10. §.)
A társaságok (amelyeknél a Sztv. szerint kötelezı a könyvvizsgálat) az éves beszámolóinak auditálásával a
Régel Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t (6500 Baja, Deák F.u.9.; MKVK: 001670), azon belül
személy szerint Nercz Ferenc (6500 Baja, Szivárvány u.87; MKVK: 002204) könyvvizsgálót bízták meg.
A könyvvizsgáló a Pannon Váltó Nyrt és leányvállalatai 2011. évi beszámolóit korlátozás nélküli, hitelesítı
záradékkal látta el.
A konszolidált beszámoló aláírására köteles személy:
Szlávik László
2040 Budaörs, Beregszászi u.53.

2. A társaságok számviteli politikáinak legfontosabb jellemzıi:

Jelentıs összegőnek minısül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a feltárt
hibák abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérleg
fıösszegének 2%-át, vagy 500 MFt-ot meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi
beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, elızı évek módosításaként kerül
bemutatásra.
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minısülnek a feltárt hibák, ha összevont és
göngyölített hatásukra a feltárás évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke legalább 20%-kal
változik.
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentıs összegő hibák feltárása esetén a feltárás évét
megelızı üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások
kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelızıen ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes
üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítı mellékletében kell
bemutatni. Amennyiben a számviteli politika más része eltérıen nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél a
jelentıs összegnek a 10 mFt-ot meghaladó összeg minısül.
A fogalom alkalmazása az elızı üzleti évhez képest nem változott. Amennyiben a számviteli politika más
része eltérıen nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentıs különbözeteket is figyelembe kell venni, ha
a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredmény kimutatás sor értéke 50 millió forintot
meghaladó értékben változik. Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése — az egyedi eszköz
várható használata, ebbıl 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 idıarányosan (lineáris leírási módszerrel)
történik.
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékő jogok, szellemi termékek, tárgyi
eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra
kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. A maradványérték nulla összeggel

vehetı figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén
várhatóan realizálható értéke valószínősíthetıen nem haladja meg az eredeti bekerülési érték 20%-át.
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg
jelentısen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja az eszközérték 20%-át. Az
értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl további változások az elızı üzleti évhez
képest nem történtek.
Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata az elızı 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-jellegő különbözet tartós és jelentıs. A konszolidált társaságok az
értékhelyesbítés lehetıségével nem kívántak élni. A garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére,
valamint a várható, jelentıs, idıszakonként ismétlıdı jövıbeni költségekre a társaságok céltartalékot az
általános szabályok szerint képeznek. Az elızıekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok
szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.
Az
eszközök
és
források
leltározása
az
általános
szabályok
szerint
történik.
A beszámolók összeállítása a számviteli törvény, valamint a nemzetközi számviteli standardok elıírásainak
megfelelıen történt, a törvény elıírásaitól való eltérésre okot adó körülmény egyik társaságnál sem merült
fel.

3. A konszolidáció legfontosabb módszertani elemei:
3/1. Tıke konszolidáció:
A konszolidáció során az anyavállalat mérlegének soraihoz egyenként hozzáadásra kerültek a
leányvállalatok mérlegeinek megfelelı sorai. Ezt követıen került sor az anyavállalat adott leányvállalatában
való részesedése könyv szerinti értékének és az anyavállalatnak a leányvállalat saját tıkéjébıl való
részesedésének az összevont saját tıkébıl való levonására. A leányvállalatok saját tıkéjébıl az anyára jutó
arányos rész és az anyavállalat mérlegében az adott leányvállalattal kapcsolatos részesedés könyv szerinti
értéke közötti különbözet minden esetben tıkekonszolidációs különbözetként lett elszámolva. Ez a mérleg
eszközoldalán a befektetett eszközök között 68.976 eFt pozitív tıkekonszolidációs különbözetet jelent, míg
a forrásoldalán a hátrasorolt kötelezettségek között pedig 119.395 eFt a negatív tıkekonszolidációs
különbözet. A leányvállalatok saját tıkéjébıl nem az anyavállalatra jutó rész az összevont mérleg saját
tıkéjén belül a „Külsı tagok (más tulajdonosok) részesedése” rovatba került. (81.208 eFt.)
Azon leányvállalatoknál, amelyek maguk is tulajdonosai az anyavállalatnak (Pannon Consulting KFT és
Pannon Consultline KFT) az anyavállalati részesedéseik a befektetett eszközök közül kivételre kerültek
212.582 eFt + 137.168 eFt). Ezen üzletrészek a konszolidált beszámoló forgóeszközei között, a „saját
részvények, üzletrészek mérlegsoron jelennek meg. Ugyanez vonatkozik a leányvállalatok egymás
közötti részesedéseire is.
3/2. Adósság konszolidáció:
Az adósság konszolidáció során az anyavállalat és a leányvállalatok, illetve a leányvállalatok egymás
közötti kölcsöneinek kiszőrésére került sor. A kölcsönök egyenként kerültek kivezetésre a követelések és
kötelezettségek egyidejő csökkentésével. A szóban forgó követelések a résztvevık könyveiben teljes
értéken szerepeltek, értékvesztés elszámolására velük kapcsolatban nem került sor. Ugyanez vonatkozik a
leányvállalatok közötti kötelezettségek kiszőrésére is. A kiszőrt kötelezettségek és követelések összege
178.097 Eft volt, ebbıl 56.239 Eft vevı követelés a Pannon Dunapart Kft-nél és szállítói kötelezettség az
anyavállalatnál.
3/3. Közbensı eredmények kiszőrése:
A közbensı eredmények kiszőrésére a konszolidációban érintett vállalatok egymás közötti eszköz
értékesítése miatt kerülhet sor. A tárgyidıszakban ilyen eredményt érintı egymás közötti tranzakció volt a
vállalat csoporton belül, egy telek értékesítés, mely kiszőrése az egyéb bevételeket csökkentette 44.991 Eftal, és az egyéb ráfordításokat 68.850 Eft-al, így a konszolidált adózás elıtti eredmény 23.859 Eft-al nıtt.

3/4. Bevételek és ráfordítások konszolidálása:
Kiszőrésre kerültek az egymás közötti kölcsönök révén elszámolt és kifizetett kamatok. Ennek kapcsán az
egyesített (összegzett) eredmény kimutatásból a pénzügyi mőveletek bevételei és ráfordításai csökkentek
azonos összeggel. A kiszőrt kamatok összege 3.729 Eft volt, mely azonos összeggel csökkentette a
Kapcsolt vállalkozástól kapott, és Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamatok sorát. Az aktív és passzív
idıbeli elhatárolások ezzel kapcsolatosan 3.729 Eft-al csökkentésre kerültek. (Járó, illetve fizetendı kamat)
A fenti bevétel és ráfordítás korrekciók során az adózás elıtti eredmény nem változott, mivel a bevételek és
ráfordítások azonos összegben kerültek csökkentésre.
4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
A konszolidált mérleg nem tartalmaz 5 évnél hosszabb futamidejő kötelezettséget.
Az összevont mérleg immateriális javainak és tárgyi eszközeinek bruttó értéke és értékcsökkenése a
tárgyidıszakban a következıképpen változott:

IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA Adatok eFt-ban
Bruttó érték
Nyitó áll.

Növ.

2.584

0

Csökk.
0

Értékcsökkenés
Záró áll.
2.584

Nyitó áll.
2.584

Növ.
0

Csökk.
0

Zárónett
óérték
Záró áll.
2.584

0

TÁRGYI ESZKÖZÖK
ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA Adatok eFt
Megnevezés
I. Bruttó é.
01. Nyitóállomány
02. Növekedések
03. Csökkenések
04. Átminısítések
05. Tárgyévi záróáll.
II. Halmozott écs.
06. Nyitóállomány
07. Ért.cs. Növ.
08. Ért.cs. Kivez.
09. Écs.átmin.miatt
10. Tárgyévi écs.
11. Tárgyévi záróáll.
III. Záró nettó érték

Ingatlanok

Mőszaki
és egy.
berend.

Beruházás

1.927.789
98.541
107.692
0
1.918.638

121.612
2.701
8.477
0
115.836

15.860
46.680
0
0
62.540

37.114

39.562

1.580
0
5.925
41.459
1.877.179

2.931
0
4.899
41.530
74.306

0
0
0
0
0
0
62.540

Összesen

206.5261
147.922
116.169
0
2.097.014
0
76.676
0
4.511
0
10.824
82.989
2.014.025

A konszolidáció az immateriális javakat és tárgyi eszközöket is érintette. Az ingatlanok csoport értékét a
konszolidálás növelte 23.859 Eft értékben. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása nem volt.

A terv szerint elszámolásra kerülı értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidıszakban nem került sor.
A cégcsoporton belül két leányvállalatnak van részesedése az anyavállalatban. A Sztv. 124. § (2)
bekezdésének megfelelıen a konszolidáció során ezeket a részesedéseket a befektetett eszközök közül át
kellett vezetni a saját részvények, üzletrészek közé. Ezek együttes összege 349.750 ezer forint. Az
anyavállalatnak van hosszú lejáratú kötelezettsége, 568.485 Eft beruházási hitel, mely 2012. évben lejár,
ezért átsorolásra került a rövid lejáratú kötelezettségek közé. Az egyik leánynak, a Pannon Alfa Kft-nek van
160.000 EFt hosszú lejáratú kötelezettsége, szintén beruházási hitel.
A többi leányvállalat bankkal hitelviszonyban nem áll. Idegen forrásokra vonatkozó igényüket a
vállalatcsoporton belüli források (kölcsönök) bevonásával oldották meg.
5. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
Az eredmény kimutatás konszolidálása során az egymás között kölcsönösen fizetett kamatok és bérleti
díjak kiszőrésre kerültek. A járó és fizetendı kamatokkal párhuzamosan az idıbeli elhatárolások is
kiszőrésre kerültek. Miután azonban ezek egymással egyezı összegben csökkentették a konszolidált kör
együttes bevételét és ráfordítását, így az eredményt ez a mővelet nem érintette. Az adózás elıtti eredményt
az elızı 3/3. pontban részletezett eszközértékesítés növelte, 23.859 Eft értékben.
6. Tájékoztató adatok
Létszám alakulása 2011. 12. 31.
Megnevezés

Nyitó létszám

/fı/

2011.01.01.

Záró létszám

Változás
Belépés

Kilépés

2011.12.31.

Vezetıállású:

2

1

0

3

Beosztott:

1

0

0

1

Összesen:

3

1

0

4

Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjainak díjazása:
Betöltött tisztség

Díjazás/hó

(bruttó, Ft/fı)

IT elnök

95.000

IT tag /3fı/

90.000

FB elnök

95.000

EB tag /2fı/

90.000

Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjai 2009. október 1-tıl átmeneti idıre lemondtak a
tiszteletdíjukról az anyavállalatnál.
Budapest, 2012. április 2.
Szlávik László
vezérigazgató

PANNON-VÁLTÓ NYRT.
Cash flow-kimutatás (adatok E Ft-ban)
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Megnevezés
I. Szokásos tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás
Adózás elıtti eredmény
Elszámolt amortizáció
Elszámolt értékvesztés
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
Szállítói kötelezettség változása
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása
Passzív idıbeli elhatárolások változása
Vevıkövetelés változása
Forgóeszközök (vevı és pénzeszköz nélkül) változása
Aktív idıbeli elhatárolások változása
Fizetett adó (nyereség után), ill konsz. miatt kül.
Fizetett osztalék, részesedés
I. Mőködési cash flow (1-13. sorok)
II. Befektetési tevékenységbıl származó pénzeszköz-változás
Befektetett eszközök beszerzése
Befektetett eszközök eladása
Kapott osztalék
II. Összesen (14-16. sorok)
III. Pénzügyi mőveletekbıl származó pénzeszköz-változás
Részvénykivocsátás bevétele (tıkebevonás)
Kötvénykibocsátás bevétele
Hitelfelvétel
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,
megszőntetése, beváltása
Véglegesen kapott pénzeszközök
Részvénybevonás (tıkeleszállítás)
Kötvény visszafizetés
Hiteltörlesztés, -visszafizetés
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
Véglegesen átadott pénzeszközök
Tıkekonszolidációs különbözet
III. Összesen (17-24. sorok)
IV. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA (+-I.+-II.+-III. sorok)

Elızı év Tárgyév
-59 910
14 581
0
0
-11 548
-53
47 675
-3 770
-975
37 048
31 491
0
0
54 539

-84 803
10 825
0
41 999
-3 295
-107
-21 330
5 671
6 027
28 430
-51 188
-2 386
0
-70 157

-65 419 -210 020
58 000 138 811
119
0
-7 300 -71 209
0
0
0
0
-54 506 -486 995
0
0
0
0
22 656
0
0
-8 574
-40 424
6 815

0
0
0
536 082
0
73 132
122 219
-19 147

Tájékoztató adatlapok
Az adatlapok fejléce (általános)
Társaság neve:
Pannon-Váltó Nyrt.
Társaság címe:
1039. Budapest, Kossuth
Lajos üp. 102.
Ágazati besorolás:
Ingatlan forgalmazás
Beszámolási idıszak:
2011.01.01-2011.12.31.

Telefon: 453-04-95
Telefax: 453-04-96
E-mail cím:
Befektetıi kapcsolattartó: Szlávik László vig.

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan
Igen
Nem
Auditált
X
Konszolidált

X

Számviteli elvek
Egyéb: …………………..

Magyar

IFRS X

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok
Név

Törzs/Alaptıke

Pannon-Consulting Kft

315.000.000 Ft.

Tulajdoni
hányad (%)
99,9

Pannon Conslutline Kft.
Pannon Alfa Kft.
Pannon Dunapart Kft.

790.000.000 Ft.
620.000.000 Ft.
340.000.000 Ft.

94,30
56,58
0,0

Szavazati jog 1

Besorolás 2

99,9

T

20,0
56,58
0,0

T
T

PK3. Mérleg
Pénznem*
Egység*
*Jelölje X-szel.

HUF
1 000

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

EUR
1 000 000

X

Bázisnegyedév
2.149.246
0
1.988.583
160.457
873.854
0
3.025.462
2.078.887
1750.000
646.995
164.740
3.025.462

Bázisnegyedév
2.212.719
0
2.014.025
198.694
820.250
405
3.086.725
2.078.717
1750.000
160.000
679.385
3.086.725

Változás (%)
2,96
n.é.
1,28
23,83
-6,13
n.é.
2,02
-0,01
0
-75,27
737,56
2,02

PK4. Eredménykimutatás
Pénznem*
Egység*
*Jelölje X-szel.

HUF
1 000

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

EUR
1 000 000

x

Bázisnegyedév
27.120
-41.030
-18.911

Bázisnegyedév
25.619
-52.035
-32.768

Változás (%)
-5,53
26,82
352,87

-59.910
-59.910

-84.803
-87.189

73,27
45,53

PK6. Mérlegen kívüli jelentısebb tételek 1
Megnevezés
Érték (Ft)
Pannon-Váltó Nyrt. Készfizetı kezessége a Pannon
Aktuális érték, jelenleg 160 M. Ft.
Alfa Kft. hiteleire
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.)

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)
%2
%3
Db
%2
Belföldi intézményi/társaság
87,36
87,36
1.528.970
87,36

Idıszak végén
%3
94,32

Db
1.528.970

Külföldi intézményi/társaság
0
0
0
0
0
0
Belföldi magánszemély
5,57
6,00
97.442
5,57
5,68
92.060
Külföldi magánszemély
0
0
0
0
0
0
Munkavállalók, vezetı
0
0
0
0
0
0
tisztségviselık
Saját tulajdon
7,06
0
123.558
7,37
0
128.970
Államháztartás részét képezı
0
0
0
0
0
0
Tulajdonos 4
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 0
0
0
0
0
0
Egyéb
0
0
0
0
0
0
ÖSSZESEN
100
100
1.750.000
100
100
1.750 000
1
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptıkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha
több sorozat van bevezetve a Tızsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát.
2
Tulajdoni hányad
3
A Kibocsátó közgyőlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetıségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni
hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a
tény feltüntetése mellett.
4
Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb.
5
Pl.: EBRD, EIB, stb.
RS2. A saját tulajdonban lévı részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
Január 1.
Március 31.
Június 30.
Szeptember 30.
December 31.
Társasági szinten
123.588
124.568
128.264
128.570
128.970
Leányvállalatok1
654.338
654.338
654.338
654.338
654.338
Mindösszesen
777.926
778.906
782.602
782.908
783.308
1
A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minısülı, konszolidációba bevont társaságok.

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a bevezetett sorozatra
vonatkozóan
Név
NemzeTevékenység 2
Mennyiség
Részesedés (%) 3
1
tiség
(db)
Pannon Consulting Kft.
magyar
ingatlankezelés
437.412
24,99
Pannon Investor Zrt
magyar
874.487
49,98
Pannon Conslutline Kft.
magyar
ingatlankezelés
216.926
12,50
1
Belföldi (B), Külföldi (K)
2
Letétkezelı (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság
(T) Magán (M), Munkavállaló, vezetı tisztségviselı (D)
3
Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni.
4
A Kibocsátó közgyőlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetıségét biztosító szavazati jog.
5
Pl.:szakmai befektetı, pénzügyi befektetı, stb.
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idıszak végén) a bevezetett sorozatra
vonatkozóan
Név

Pannon Investor
Zrt.
Pannon
Consultline Kft.
Pannon
Consulting Kft.

Letétkezelı
(igen/nem)

Mennyiség (db)

Részesedés (%)
(két tizedes jegyig
kérjük megadni)

Szavazati jog (%)
(két tizedes jegyig
kérjük megadni)

CIB Bank Zrt.

874 487

49,98

53,95

CIB Bank Zrt.

216 926

12,38

13,38

CIB Bank Zrt.

437 412

24,99

26,98

Pannon-Váltó
Nyrt
Összesen

Erste Bank Hungary
Zrt.

128 970

7,37

0

1 657 795

94,72

94,31

A Kibocsátó szervezetéhez, mőködéséhez kapcsolódó adatlapok
TSZ1. Teljes munkaidıben foglalkoztatottak számának alakulása (fı)
Bázis idıszak vége
Társasági szinten
Csoport szinten

2
3

Tárgyév eleje
2
3

Tárgyidıszak vége
3
4

TSZ2. Vezetı állású személyek, és a Kibocsátó mőködését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak
Jelleg 1

IT
IT
IT
IT
FB
FB
FB

Név

Dr. Scheuer Gyula
Jakab Gábor
Szlávik László
Dr. Hardy Ilona
Dr. Makra Ágnes
Völgyi Tamás
Pap Géza

Beosztás

Megbízás kezdete

Elnök
Tag
Tag
Tag
Elnök
Tag
Tag

2011.07. 01.
2011. 05. 01.
2011. 05. 01.
2010. 04. 28.
2011. 05.01.
2011.05.01.
2011.05. 01.

Megbízás
vége/megszőnése
2013.04.30.
2013.04.30.
2013.04.30.
2012.04.30.
2013.04.30.
2013.04.30.
2013.04.30.

Saját
részvény
tulajdon
(db)
-

2011. évi közzétételek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Bejelentés részvényvásárlásról
Bejelentés részvényvásárlásról
Javadalmazási nyilatkozat
PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyőlési meghívója
2011.04.27.-i közgyőlési elıterjesztések
Bejelentés részvényvásárlásról
Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi beszámolója
Pannon-Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolója
Pannon-Váltó Nyrt. FT jelentés
Közgyőlési határozatok
2011. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámoló
Bejelentés részvényvásárlásról
Közgyőlési jegyzıkönyv
Pannon-Váltó Nyrt alapszabály módosítás
Bejelentés részvényvásárlásról
Bejelentés részvényvásárlásról
Bejelentés részvényvásárlásról
Bejelentés részvényvásárlásról
Tájékoztatás ingatlan eladásról
Bejelentés részvényvásárlásról
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 41 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról
Tájékoztatás ügyfélfogadó iroda költözésérıl
Bejelentés részvényvásárlásról
2011. I. félévi konszolidált jelentés
Bejelentés részvényvásárlásról
Bejelentés részvényvásárlásról
Bejelentés részvényvásárlásról
2011. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámoló

Megjelent:
2011. február 10.
2011. február 16.
2011. március 25.
2011. március 25.
2011. április 5.
2011. április 20.
2011. április 27.
2011. április 27.
2011. április 27.
2011. április 27.
2011. május 18.
2011. május 23.
2011. május 30.
2011. június 9.
2011. június 20.
2011. június 21.
2011. június 29.
2011. július 1.
2011. július 6.
2011. július 12.
2011. július 27.
2011. augusztus 09.
2011. augusztus 09.
2011. augusztus 10.
2011. augusztus 26.
2011. szeptember 15.
2011. október 17.
2011. november 2.
2011. november 10.

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2011. évi konszolidált
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 Gyır-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 üdülıpart 102. I/B.
Az érvényes alapszabály kelte: 2011. április 27.
Alapításkori és aktuális jegyzett tıke : 1.750.000.000 Ft
Tevékenységi kör :
68.10’08

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (fıtevékenység)

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
tıkemőveletek, értékpapír befektetések)

68.20’08

Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.10’08

Üzletvezetés

74.90’08

Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mőszaki
tevékenység

82.99’08

Máshova nem sorolt egyéb kiegészítı üzleti tevékenység

A Társaság határozatlan idıtartamra jött létre.
Üzleti év
Auditor
A hirdetmények közzétételi helye

: 2011. január 1. - december 31.
: Régel Könyvvizsgáló és Pénzügyi
Tanácsadó Kft., 6500. Baja, Deák F. u. 9.
: A Társaság honlapja (www.pannonv.hu)

B/ A társaság jelenlegi tulajdonosi struktúrájának bemutatása
Az üzleti évet lezáró közgyőlés idıpontjában ismert tulajdonosi struktúra :
Pannon Investor Rt.
Pannon Consulting Kft.
Pannon Consultline Kft
Saját részvények
Egyéb hazai befektetık

49,98
24,99
12,40
7,36
5,26

%
%
%
%
%

C/ A konszolidációba bevont társaságok ismertetése

Pannon-Váltó Nyrt., jegyzett tıke 1.750.000 E. Ft., saját részvények névértéke
128.970 E. Ft.
Pannon Consulting Kft.; jegyzett tıke: 315.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt.
részesedése 314.700 E. Ft, tulajdoni és szavazati arány 99,9%.
Pannon Consultline Kft.; jegyzett tıke: 780.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt.
részesedése 734.760 E. Ft, tulajdoni arány 94,20 %, szavazati arány 20 %. (Eltér a
szavazati arány a tulajdoni aránytól.)
Pannon-Alfa Kft., jegyzett tıke: 620.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt. részesedése
350.800 E. Ft, tulajdoni arány és szavazati arány 56,58 %. Közvetett és közvetlen
részesedés 85,04 %.
Pannon Dunapart Kft., jegyzett tıke 340.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt.
részesedése közvetlen részesedése 7.500 E. Ft. szavazati arány 2,21 %. Közvetlen
és közvetett részesedés 99,85 %.

D/ Vállalatvezetés, foglalkoztatás

Az üzleti év során az anyavállalat, a Pannon-Váltó Nyrt. Igazgatóságának és
Felügyelı Bizottsága tagjainak személyében változás történt. Ennek során az
Igazgatóság tagjává vált év közben Dr. Scheuer Gyula és Jakab Gábor, míg a
korábban is Igazgatósági tag Szlávik László megerısítésre került az
Igazgatóságban. Dr. Szoboszlai Attila lemondott igazgatósági tagságáról. A

Felügyelı Bizottságban valamennyi tag mandátuma év közben lejárt. A
Közgyőlés a Felügyelı Bizottság korábbi tagjait újraválasztotta.
Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tagjai 2012. január 1.-én a
következı személyek voltak.
Igazgatóság:
Dr. Scheuer Gyula elnök
Dr. Hardy Ilona
Jakab Gábor és
Szlávik László vezérigazgató
Felügyelı Bizottság:
Pap Géza (elnök)
Dr. Makra Ágnes
Dr. Völgyi Tamás

A Társaság leányvállalatainál Felügyelı Bizottság nem mőködik.
A Társaság és leányvállalatainak vezetı tisztségviselıi, ill. vezetı állású
munkavállalói nem rendelkeznek Pannon-Váltó részvényekkel.
Az alkalmazottak száma az anyavállalatnál az év végén két fı volt. A tárgyidıszaki
bérköltség 7.079 e. Ft volt. A Pannon-Váltó Nyrt. kívül, a konszolidációba bevont
társaságok alkalmazotti létszáma egy fı. A anyavállalatnál és a leányvállalatoknál
foglalkoztatott 3 fı 2011. évi bérköltsége 10.369 e. Ft. volt.
E/ A kibocsátó és leányvállalatai tevékenységének és gazdálkodásának leírása
A Pannon-Váltó Nyrt. és a konszolidációs körbe tartózó leányvállalatai
gyakorlatilag hasonló tevékenységet folytató társaságok. Az anyavállalat, a
Pannon-Váltó Nyrt. fıtevékenysége saját tulajdonú ingatlanok adásvétele, azaz a
társaság tulajdonában lévı ingatlanok eladása illetıleg a szabad eszközök
befektetése során újabb ingatlanok vásárlása. A Pannon-Váltó Nyrt.
leányvállalatainak többségét ugyanezen tevékenység végzésére hozta létre, s

tette mindezt azért, hogy a megvásárolt ingatlanokat ne egy, hanem külön-külön
társaságokban tarthassa nyilván.
A Pannon-Váltó Nyrt. - illetıleg leányvállalatainak - 2011. évi tevékenységére
leginkább két dolog volt jellemzı. Egyrészt a társaságok a nehéz ingatlanpiaci
helyzet ellenére is megkíséreltek ingatlanokat eladni a tulajdonukban lévı
ingatlan állományból másrészt azon ingatlanokat, amelyek értékesítéséhez még
további feltételeket kellett biztosítani, ott ezen feltételek biztosításának
megteremtésére helyezték a fı hangsúlyt.
Az ingatlanok értékesítése – az ingatlanpiac jól ismert helyzete miatt – igen
nehéz feladatot jelentett a társaságoknak. Az ingatlan portfólióban lévı
ingatlanok többsége nagy értékő üres telekingatlan, amelyek elsısorban
fejlesztési célokra alkalmasak. Sajnos ezen ingatlanok iránt a válság óta nincs
vagy alig mutatkozik érdeklıdés, így hiába szerzett a csoport legnagyobb értékő
ingatlanára érvényes építési engedélyt a tulajdonos Pannon Dunapart Kft.,
egyenlıre így érvényes építési engedéllyel sincs komolyabb érdeklıdés ezen
telekre, de a hozzá hasonló, másutt fekvı nagyobb értékő területekre sem. A
kisebb értékő ingatlanoknál – ott is elsısorban a lakás céljára szolgáló
ingatlanok esetében - valamelyest jobb volt 2011.-ben a helyzet. Ezen ingatlanok
közül a Pannon Dunapart Kft. –nek sikerült is egy lakóingatlant értékesítenie az
év közepén. Ezen egy ingatlanon túl azonban egyik társaság sem tudott
értékesíteni más ingatlant.
Az értékesítésre ma még nem alkalmas területekkel kapcsolatosan 2011.-ben
tovább folyt ezen területek értékesítésre alkalmassá tétele. Ezek közül a
legfontosabb eredmény a budakalászi területek belterületbe vonása, amely
remélhetıleg elıbb-utóbb elvezethet ahhoz, hogy ezen területeken is - a piaci
helyzet javulása esetén – megindulhassanak majd a fejlesztések. A budakalászi
és a Budapest III. kerületi telkekkel kapcsolatosan a tulajdonos társaságok
tervezik azok telekalakítását, amelynek keretében a telkek kisebb méretőek
lennének ezzel is megkönnyítve azok értékesíthetıségét.
Társaságok – ezen belül leginkább az anyavállalat Pannon-Váltó Nyrt. tevékenysége korábban az ingatlanpiaci terület mellett felölelte a pénz- és
tıkepiacon történı befektetéseket is. Ennek súlya az elmúlt években
folyamatosan csökkent, ma már marginálisnak mondható. Ezen ügyletek döntı
részét a Pannon-Váltó Nyrt. hiteleinek devizák közötti konverziója tette ki
illetıleg kisebb részben a Pannon-Váltó Nyrt. határidıs deviza- és index
ügyletei. Ezek a Társaság részére nyereséget hoztak.

Az ingatlanpiacon tapasztalható visszaesés, a nehézzé vált ingatlan értékesítések
természetesen visszatükrözıdnek a Pannon-Váltó csoport eredményében is. A
bevételek a jelentıs értékő ingatlanok eladásának sikertelensége és az egyéb
bevételek alacsony szintje miatt alacsony szinten maradtak, miközben a költség
oldalon a társaságok mőködési költségeit, az ingatlanok fenntartásához kötıdı
költségeket illetıleg a társaságok által nem befolyásolható kamatköltségeket –
ez utóbbi összege majd 62 M. Ft. éves szinten - nem lehetett már lejjebb
szorítani. Ebbıl kifolyólag a Pannon-Váltó csoport a 2011. évet 87 M. Ft.
veszteséggel zárta.
F/ A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegének elemzése
A Mérleg sorait vizsgálva a tárgyi eszközök értéke közel 1,2 %-kal nıtt. A
növekedés egyértelmően a beruházások növekedésére vezethetı vissza, ami
egyrészrıl az Alfa Art Hotelben végrehajtott beruházásokkal és egy árverésen
megvásárolt ingatlanra fizetett vételár elıleggel magyarázható. A Tárgyi
eszközök egyéb soraiban – ingatlanok, mőszaki eszközök, jármővek és egyéb
berendezések értéke - összességében csökkenés tapasztalható az ingatlan
eladásra és a gépjármő értékesítésekre visszavezethetıen .
A forgóeszközök értéke a tavalyi évben 6 %-ot meghaladó mértékben csökkent
2010. évhez képest. Ennek magyarázata elsısorban a követelések értékének
jelentıs csökkenése, amely közel 30 %-kal volt alacsonyabb, mint a bázis
idıszaki érték. A követelések csökkenése elsısorban a bérleti díj bevételek
csökkenésével magyarázható.
Hasonló módon, de kisebb mértékben csökkent az értékpapírok értéke is. Itt
elsısorban az egyéb értékpapírok értéke csökkent, míg a saját részvények
állománya és az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése miatt a forgatási
célú értékpapírok állománya emelkedett.
A pénzeszközök értéke majd húszadára csökkent. Ennek magyarázata az, hogy a
korábban szabadon lévı pénzeszközöket a Pannon-Váltó Nyrt. banki betétbe
kötötte le, míg a tavalyi év végén ezen eszközök diszkont kincstárjegybe
kerültek befektetésre.
Az aktív idıbeli elhatárolások értékének jelentıs növekedése egy 2012. elején
lezárt devizakonverziós ügylethez kötıdik.
A forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a saját tıke alig változott.
Némileg nıtt a kötelezettségek értéke is, amely a hosszú lejáratú kötelezettségek
csökkenésével illetıleg a rövid lejáratú kötelezettségek emelkedésével ment
végbe. A hosszú lejáratú kötelezettségek jelentıs csökkenése egy, a Pannon-

Váltó Nyrt.-t érintı beruházási hitel rövid lejáratú hitellé történı átminısítésére
vezethetı vissza. A hosszúlejáratú hiteleken belül megmaradó 160 M. Ft-os
állomány a Pannon Alfa Kft. által felvett hitelt fedi.
A rövid lejáratú hitelek állományának növekedése ellenére jelentısen csökkent
ugyanakkor a folyószámla hitel összege a hitelkeret csökkentése miatt.
Az Eredmény-kimutatást vizsgálva megállapítható, hogy a csoportnak az
értékesítésbıl fakadó nettó árbevétele a korábbi évhez képest 5 %-kal esett,
döntıen az amúgy sem jelentıs bérleti díjak kiesése miatt. Az egyéb bevételek a
már korábban említett budapesti ingatlan eladásának árát tartalmazzák.
Az anyagjellegő ráfordítások közel 25 %-kal alacsonyabbak voltak 2011. évben
mint 2010.-ben. Ez elsısorban az igénybe vett szolgáltatások értékének
visszaesésével – megbízási szerzıdések újratárgyalásával - magyarázható. Közel
15 %-kal emelkedtek ugyanakkor a személyi jellegő ráfordítások, de nagyságuk
nem tekinthetı jelentısnek . Az értékcsökkenési leírás összegének csökkenése
az Alfa Art Hotel berendezései utáni alacsonyabb leírási értékkel indokolható.
Jelentısen növekedett ugyanakkor az egyéb ráfordítások értéke. Ez egyrészt
tartalmazza az eladott ingatlan bekerülési értékét másrészt egy 40 M. Ft-ot
meghaladó összegő kártérítésként jelentkezı tételt, amely a budakalászi
területek átminısítésével van kapcsolatban.
Összességében az üzemi tevékenység eredménye, vesztesége 26 %-ot
meghaladó értékben növekedett 2011. évben. Ezen az értéken némileg rontott a
pénzügyi mőveletek eredménye is, amelyben a 60 M. Ft-ot meghaladó
kamatteher mellett egy 18 M. Ft-os részvényhez kötıdı leírás elszámolása is
megtörtént. Így a csoport adózás elıtti vesztesége 2011.-ben 84.803 E. Ft.,
adózás utáni vesztesége pedig 87.189 E. Ft. lett.
A Pannon-Váltó Nyrt. részvényeinek likviditása a Budapesti Értéktızsdén nem
jelentıs, forgalma a korábbi évhez képest csökkenı tendenciát mutat. Az
adásvételek vételi oldalán az év elsı felében szinte minden esetben a Társaság állt,
folytatva a 2008. évben meghirdetett saját részvényvásárlásokat. Az év második
felében a Társaság jelentısebb részvény mennyiséget nem vásárolt már a piacon
tekintettel arra, hogy az Igazgatóság által meghatározott mennyiséget a Társaság
szinte teljes mértékben már megvásárolta.
Budapest, 2012. április 2.
Pannon-Váltó Nyrt.

