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Konszolidált éves beszámoló MERLEGE
Elofplrtpf
eft F czL öziik
B
ofektntett,Esdrtiziik
Módosítások
Corrections

Befektetett Eszközök

/

IMMATERIÁI'Is.rlvar l
ítás-átszerv. aktivált értékel

2. Kísérletifeilesztés aktivált értékel

3' Vasvoni értékűi
4. Szellemi termékek /
5. Üzleti vagy cégértékl

6. Immateriális iavakra adott előlegek

/

7. lmmateriális.javak értékhelyesbítése/

TÁRGYI ESZKÖZÖK

/

r 890 674

1. Ing. és a kapcs.

33 011

2. Műszaki ber.,
éb ber., felszerelések,iárművek

4. Tenyészállatok

49 410

/

/

5. Beruhazások, felúiítások /

ó. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök

/

énékhelyesbitése/

RRF. PÉNZÜGYI ESZKÖZ'oK

l.

ts4 120

l

r30 517

Tartós részesedés

2. Tartósan adott kölcsön

kapcs. váll._ban /

3' Egyéb tartós részesedés/
4. Tartós kölcsön

e.

rész.-i v-.ban l. váll-.ban

5. Egyéb tartósan adott kölcsön

/

l

6. TartÓs hitelv

mest.-ő értékpapír/

7. Tőkekonszolidációs

külcinbözet leányvállaltoikból

Keltezés:/ Date

/

Budapest, 2011.03.24.
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EGE
Foi éeszközök & Ák{ív Hlhatáiótá-sok

KÜÍl$uofii áltévesbes-z'ámotóMERI-

adatok eFt-ban / in

A tétel megnevezése / Denomination

Sorsr

il

b

a
B.

Forgóeszköziik

I

KÉSZLETEK/

E|őző év

MódosÍtások

Prev. year
c

Corrections

F
Tárgyév
Current year

d

e

903 231

/

873 854

405

l. Anyagok/
2. Bef.|en termelés és félkésztermékek /
3. Növendék-, hízó- és eeyéb állatok /

4. Késztermékek /

405

5. Áruk /
6. Készletre adott előlesek /

KÖVETELÉSEK/

IL

l. Kovetelések árusz.-ból és szols.-ból

/

2. Köv.-ek kapcs. váll.-sal szemben /
3. Köv.-ek e. rész.-i v.--ban l. váll-sal szemben

4. Esvéb követelések

ilI.

ERTEKPAPIROK
l

TAo

/

4. Fors.-i célúhv-t mest.-ő értékpaoírok/

PENZESZKOZOKI
2. Bankbetétek /

AKTÍV IDOBELI ELHATÁRoLÁSOK
Bevételek aktív időbeli elhatárolása

/

/

2' Költséeek. ráfordítások aktíV idobeli elhatárolása

/

91 494

s0 877

778 132

759 998

23 839

20 60ó

706 618

736 3r4

41 675

3 078

13 486

20 301

683

45(

11 803

19 845

34 059

2 568

33 947

2 493

I\2

75

3 081 944

3 025 462

/

ESZKÖZoK ossznsnN l
Ke]tezés:/ Date

22 589

l

1. Pénztár, csekkek /

3. Halasztott ráfordítások

r 202

/

3. Saiát részvények' saiát üzletrészek /

l'

t9 684

208

2' Esvéb részesedés/

C.

t8 709

követelés /

' Részesedés kapcsolt vállalkozásban

IV.

93 150

/

/

5. Konsz_ból adódó áthúzódó

111 613
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visszavásárolt részesedésnévértéken/
zett, de még be nem fizetett tőke

/

Érték"lé.itartalék /

Leányvállalti saját tőke változás /(+l-)
Konszolidáció miatti változások

(+/_)

Adóssáskonszolidálás különbiizetéből
Közbenső

eredmény különbözetéből

Külső tagok' más tulajdonosok részesedése

1. Céltartalék a várható kötelezettsésekre /

2. Cé|tartaléka iövőbeni köl

Keltezés:/

Date
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atok eFt-ban / in Thousands HUF

A tétel megnevezése / Denom

HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK
l.

/

Hátras. köt.-k kapcs. vá]l.-sal szemben /

2. Hátras. köt.-k e. rész._i v.-ban l. váll.-sal sz.
3. Tőkekonszolidációs

különbözet

/

133 282

leányvállalatoktól /

HoSSZÚ LEJÁRÁTÚ KÖTELEZETTSÉGEK

/

l. Hosszú leiaratra
2. Atváltoztatható kötvénvek

/

3' Tartozások kötvénr kibocsátásból
4. Beruházási és fe.|lesztési hitelek

/

701 501

/

hosszú leiáratú hitelek /

6. Tartós köt.-k

7' Tartós köt.-k

lt
e.

váll'-sal szemben

/

rész.-i v-ban l. váll.-sal sz.

/

8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek /

RÖVID LEJÁRATÚ KoTELEZETTsÉGEK

l' Rövid

leiáratú kölcsönök

ebből:

/

l

átváltoztathatókötvénvek/

61 428

2. Rövid lejáratú hitelek /
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

/

5. Váltótartozások /
6. Rövid lei._ú köt.-k kaocs. váll.-sal szemben /

7. Rövid lei.-ú köt.-k e. rész.-i v.-ban lévo v'-sal sz'
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

PASSZTV IDOBELI ELH.-OK

/

/

/

ív időbeli elhatárolása

/

ráíordítások passzív időbeli elhatárolása

/

3. Ha|asztott bevételek /

Keltezés:/ Date

3 02s 462

3 081 944

Források összesen /

Budapest, 2011.03.24.
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Sorsr

E|ijző év
Prev. vear

#

c

b

a

'housands HU

Tárgyév

Módosítások

Corrections Current vear
e
d

tzj

46 462

27

46 462

27 t2A

60 315

s8292

3 275

2 410

06. Igénybe vett szolgáltatások értéke/

37 890

28 146

07. Egyéb szolgáltatások értéke/

t2 915

l1 614

0l. Belfijldi

értékesítésnettó árbevétele /

nettó árbevétele
02. Export értékesítéS

/

L

nettó árbevétele /
Értékesítés

II.

Saiát előállítású eszk. akt. értéke/
03. Saiát term.-ű készletek állományr'ált.-a

/

04. Aktivált saiát telj.-k értékel

ilI.

Esvéb bevételek

/

ebből: visszaírt értékvesztés/

05. Anyagköltség

I 22C

08. Eladott áruk beszerzéSi értéke

346

1 267

54 426

44 77i

12 734

9 203

09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke/

Anyagiellegíi ráfordítások

IV.

/

l0. Bérköltség
l

l.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

I

/

l2. Bériárulékok /

150

1 388

4 1r2

2',l18

l7

996

r3 309

Értékcsökkenési leírás /

29 462

14 581

Ecvéb ráfordítások

33 383

53 175

-28 490

-41 030

v.

Személvi iellesű ráfordítások

vI.
VII.

/

/

ebből: értékvesztés/

A.

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye /
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d
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vállalkozástő| l
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VIII.

/

nk éq kamati bev.-k

lz

kapott

ebből: kapcsolt vállalkozástól
1'.7

/

ei árfnlvamnveresése /

^.-v^-^V V
^Ll..Ál

DÁ_-ii^,i

míirlalpfplr

hewófple

/

ebből:

/

árf -v.-e

kapcsolt vállalkozásnak adott

DÁnoiimli míiwelefck predmónve

C.

Szokásos vállalkozási eredmény /

x.

Rendkívüli bevételek /

xI.

Pandlzíviili ráfnrrlítások

D.

DonrlLíwii|i erprlmónv

E.

Adózás előtti eredménv

xu

Adófizetési kt'telez€ttség

\.TI
F.

/

Keltezés:/ Date

67 261
2 9',71

20 tr3
87 380

-18 911
-s9 941
31

5 489
3 016

/

31

2 473
-249 246

/

/

TAo

különbii zet

(+ l -)

/

/

Budapest, 2011 .03 .24.

-s9 910

208
-208

/

Mérleg szerinti eredmény

60 700

24 519
439 903
525 182
-223 229
-25r 719

22. Eredménytartalékig'v_e osztalékra, rész.-re /
23. Fizetelt(ióváh.+t) osztalék és részesedés/

G.

285 10
301 953

7 300

/

/

I{nnsznlirlÁ|á shó| arlódó (számított)

Adózott eredmény

r0 100
46 207
68 469

/

20. Részesedések, értékp'-k,bankbetétek értékv'-e /
2I. Pénzúeylműveletek egyéb ráfordításai /
DÁnziimli míiwelefpk ráforriíÍásai /

B.

5 462

l

kapcsolt vállalkozásnak adott

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

ebből:

1r 92

12 989

/

/
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

18. Befektetett pénzügyi eszközök

IX.

t0 220
t0 224
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A Pannon Váltó Nyrt. 2010. évi konszolidált beszámolójának
részét képező

Kiegészítő melléklet

1. A gazdálkodó és környezetének bemutatása
A Pannon-Váltó Vagyonkezelő és Kereskedelmi Nyrt. 1994. november 1-én átalakulás
útján jött létre a jogelőd Váltó Kft-ből. A részvénytársaságot a Győr-Moson-Sopron
Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 1995. január 16-án jegyezte be 08-10-001647 számon a
cégjegyzékbe. A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság pedig 1995. március 22-én jegyezte be
01-10-042842 számon. A társaság székhelye 2003. február 10-től: 1039 Budapest,
Kossuth Lajos üdülőpart 102.I/b. A társaság részvényei: az Rt-nek 1.750.000 darab,
egyenként 1000 Ft névértékű, névre szóló, egyenlő jogokat biztosító törzs-részvénnyel
rendelkezik.
A társaság tulajdonosi struktúrája a mérleg fordulónapján (2010.december 31.) az alábbi:
Tulajdonos neve, székhelye
Pannon Investor Zrt. 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.
Pannon Consulting Kft. 1039. Budapest, Kossuth L. üdülőpart 102.
Pannon Consultline Kft. 1039. Budapest, Kossuth L. üdülőpart 102.
Saját részvények
Belföldi magánszemélyek tulajdona:

Szav.arány
49,98 %
24,99 %
12,40 %
7,29%
5,34 %

A társaság részvényei tőzsdén jegyzettek, a tulajdonosi struktúrában „egyéb hazai
befektetők”-ként megjelölt 5,34 %, a jelenleg a közkézen lévő részvények arányának felel
meg.
A társaság leányvállalatai:
• Pannon Dunapart Kft 1039 Budapest Kossuth Lajos üdülőpart 102. részesedése 7.500
E. Ft, 2,21 %-os tulajdoni és szavazati arány, közvetett részesedéssel 99,85 %-os
tulajdoni és szavazati arány
• Pannon Consulting Kft.; 1031 Budapest, Rozgonyi P. u. 38.; részesedése 314.700 E.
Ft; 99,9%-os tulajdoni és szavazati arány.
• Pannon-Property Kft.; 1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.; részesedése
4.950 E. Ft; 49,5%-os tulajdoni és szavazati arány.
• Pannon Consultline Kft.; 1031 Budapest, Rozgonyi P. u. 38., részesedése 734.760 E.
Ft; 94,20 %-os tulajdoni és 20%-os szavazati arány.
• Pannon-Alfa Kft; 1031 Budapest, Rozgonyi P. u. 38., részesedése 385.800 E. Ft; 62,23
%-os tulajdoni és szavazati arány.
• ASA Befektetési Kft.,1123 Budapest, Kékgolyó u. 10., részesedése: 20.500 E. Ft,
49,40 %-os tulajdoni és szavazati arány.

A társaság jelentős befolyással (25 % feletti szavazat) rendelkezik az alábbi
társaságban:
•

•

Pannon-Property Kft.; 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.; jegyzett tőke
10.000 E. Ft., 49,5%-os tulajdoni és szavazati arány.
ASA Befektetési Kft, 1123. Budapest, Kékgolyó u. 10, 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., 1031. Budapest, Rozgonyi P. u. 38., részesedése 385.800 E. Ft,
62,23 %-os tulajdoni és szavazati arány.

A társaság közvetlen irányítást biztosító befolyással (75 % feletti szavazat) rendelkezik:
•

•

Pannon Consulting Kft.; 1031. Budapest, Rozgonyi P. u. 38.; részesedése 314.700 E.
Ft; 99,9%-os tulajdoni és szavazati arány.
Pannon Consultline Kft.; 1031 Budapest, Rozgonyi P. u. 38., részesedése 734.760 E.
Ft; 94,20 %-os tulajdoni és 20%-os szavazati arány.

A leányvállalatok közül kettőnek résztulajdona van a Pannon Váltó Nyrt.-ben. A Pannon
Consulting Kft. az anyavállalat részvényeinek 24,99 %-át (437.412 E. Ft.), a Pannon
Consultline Kft. pedig az anyavállalat részvényeinek 12,40 %-át (216.926 E. Ft.) birtokolja.
Esetükben tehát viszont-tulajdonlásról van szó, amit a konszolidáció során ki kell szűrni.
A konszolidálásba bevont társaságok kiválasztása:
A Pannon cégcsoport tulajdonosi felépítéséből következően a „piramis csúcsán” egy eddig
nem említett társaság, a Pannon-Line Ingatlanforgalmazási és Gazdasági Tanácsadó Kft.
(székhelye: 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102., cégjegyzékszáma: Cg.: 01-09698761) szerepel. Ennek tulajdonában áll 99,5 %-os tulajdoni hányaddal a már említett
Pannon Investor Zrt., amely a legnagyobb tulajdoni hányaddal (49,98 % ) rendelkező
közvetlen tulajdonosa a Pannon Váltó Nyrt. -nek.
Miután a konszolidálás kizárólagos oka a számvitelről 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 tőzsdei
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., a Pannon Property Kft. maradt ki, mert a konszolidált
beszámoló nélkülük is megbízható és valós képet ad a vállalatcsoport vagyoni, pénzügyi és
jövedelmezőségi helyzetéről. (Sztv. 119. § (2). bek.)

A konszolidációs körbe tartozik ugyanakkor egy „unokavállalat”, a Pannon Dunapart Kft.
(székhelye: 1039. Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102., cégjegyzék száma: Cg.: 01-09885223) a Pannon-Váltó Nyrt. valamint a leányvállalataiként számításba vett Pannon
Consultline Kft. és Pannon Consulting Kft. leányvállalata. A Pannon Dunapart Kft. jegyzett
tőkéje 340 M. Ft, ebből 339,5 M. Ft. e három társaság részesedése.
A társaságok legfontosabb tevékenységei:
Az anyavállalat fő tevékenysége az ingatlanforgalmazás. Emellett saját nevében és saját
számlára értékpapírokat is vásárol és elad. A leányvállalatok tevékenysége is az ingatlanok
forgalmazásával és egyéb módon történő hasznosításával (p1. bérbeadás) van
összefüggésben. Markánsan csak a Pannon Property Kft. tér el ettől, mert ez a társaság egy
szállodát, az Alfa Art Hotelt üzemeltet. A Pannon Property Kft. ugyanakkor a korábban
jelzettek szerint nem tagja a konszolidációs körnek.
A konszolidálás alapvető megfontolásai:
Az anyavállalat és konszolidálásba bevont leányvállalatai —tekintettel arra, hogy
magyarországi bejegyzésűek- könyveiket forintban vezetik, így eltérő pénznemek miatt
átértékelésekre nem volt szükség.
A szóban forgó vállalkozások számvitelüket tekintve azonos módszereket és értékelési
elveket alkalmaznak, így eltérő értékelésből származó különbözetek a konszolidált
mérlegben és eredmény kimutatásban nem szerepelnek.
A konszolidált beszámoló a társaságok 2010. december 31.-i mérlegforduló napra vonatkozó
beszámolóiból indult ki. Minden társaság könyveit magyar nyelven, a kettős 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 megfelelően lett
összeállítva, így az megfelel az Európai Parlament 2002. július 19.-i 1606/2002/EK sz.
rendelete előírásainak. (ld. 2000. évi C. tv. 10. §.)
A társaságok (amelyeknél a Sztv. szerint kötelező 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 leányvállalatainak 2010. évi beszámolóit
korlátozás nélküli, hitelesítő záradékkal látta el.
A konszolidált beszámoló aláírására köteles személy:
Szlávik László az igazgatóság elnöke
2040. Budaörs, Beregszászi u. 53.

2. A társaságok számviteli politikáinak legfontosabb jellemzői:
Jelentős összegűnek minősül 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 főösszegének 2%-át, vagy 500 M. Ft-ot meghaladja. Ebben az
esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem
elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha
összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott
saját tőke legalább 20%-kal változik.
A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén
a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok
bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően
ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a
tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. Amennyiben a számviteli
politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél a jelentős összegnek a
10 M. Ft-ot meghaladó összeg minősül.
A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott. Amennyiben a számviteli
politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket
is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy
eredmény kimutatás sor értéke 50 M. Ft-ot meghaladó értékben változik. Az évenként
elszámolandó értékcsökkenés megtervezése — az egyedi eszköz várható használata, ebből
adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett
maradványérték figyelembevételével — általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének
arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási
módszerrel) történik.
A 100 E. Ft. alatti, egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű 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 vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése
során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke
valószínűsíthetően nem haladja meg az eredeti bekerülési érték 20%-át.
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja
az eszközérték 20%-át. Az értékcsökkenési leírás módjában a jogszabályi változásokon túl
további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.
Az értékvesztések elszámolásának gyakorlata az előző üzleti évhez képest a jogszabályi
változásokon túl nem változott. Eszerint értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha a
könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós
és jelentős. A konszolidált társaságok az értékhelyesbítés lehetőségével nem kívántak élni. A
garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként
ismétlődő jövőbeni költségekre a társaságok céltartalékot az általános szabályok szerint

képeznek. Az előzőekben 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 előírásainak megfelelően történt, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó
körülmény egyik társaságnál sem merült fel.
3. A konszolidáció legfontosabb módszertani elemei:
3/1. Tőke konszolidáció:
A konszolidáció során az anyavállalat mérlegének soraihoz egyenként hozzáadásra kerültek a
leányvállalatok mérlegeinek megfelelő sorai. Ezt követően került sor az anyavállalat adott
leányvállalatában való részesedése könyv szerinti értékének és az anyavállalatnak a
leányvállalat saját tőkéjéből való részesedésének az összevont saját tőkéből való levonására.
A leányvállalatok saját tőkéjéből az anyára jutó arányos rész és az anyavállalat mérlegében
az adott leányvállalattal kapcsolatos részesedés könyv szerinti értéke közötti különbözet
minden esetben tőkekonszolidációs különbözetként lett elszámolva. Ez a mérleg
eszközoldalán a befektetett eszközök között 30.740 E. Ft. pozitív tőkekonszolidációs
különbözetet jelent, míg a forrásoldalán a hátrasorolt kötelezettségek között pedig 133.282 E.
Ft. a negatív tőkekonszolidációs különbözet. A leányvállalatok saját tőkéjéből nem az
anyavállalatra jutó rész az összevont mérleg saját tőkéjén belül a „Külső tagok (más
tulajdonosok) részesedése” rovatba került. (45.786 E. Ft.)
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 E. Ft + 137.168 E. Ft). 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 kiszűrésére került sor. A kölcsönök egyenként kerültek
kivezetésre a követelések és kötelezettségek egyidejű csökkentésével. A szóban forgó
követelések a résztvevők könyveiben teljes értéken szerepeltek, értékvesztés elszámolására
velük kapcsolatban nem került sor. Ugyanez vonatkozik a leányvállalatok közötti
kötelezettségek kiszűrésére is. A kiszűrt kötelezettségek és követelések összege 120.797 E.
Ft volt.

3/3. Közbenső eredmények kiszűrése:
A közbenső eredmények kiszűrésére a konszolidációban érintett vállalatok egymás közötti
eszköz értékesítése miatt kerülhet sor. A tárgyidőszakban ilyen eredményt érintő egymás
közötti tranzakció nem volt a vállalat csoporton belül.

3/4. Bevételek és ráfordítások konszolidálása:
Kiszűrésre kerültek az egymás közötti kölcsönök révén elszámolt és kifizetett kamatok.
Ennek kapcsán az egyesített (összegzett) eredmény kimutatásból a pénzügyi műveletek
bevételei és ráfordításai csökkentek azonos összeggel. A kiszűrt kamatok összege 4.181 E. Ft
volt, mely azonos összeggel csökkentette a Kapcsolt vállalkozástól kapott, és Kapcsolt
vállalkozásnak fizetett kamatok sorát. Az aktív és passzív időbeli elhatárolások ezzel
kapcsolatosan 4.181 E. Ft-tal csökkentésre kerültek. (Járó, illetve fizetendő kamat)
A fenti bevétel és ráfordítás korrekciók során az adózás előtti eredmény nem változott, mivel
a bevételek és ráfordítások azonos összegben kerültek csökkentésre.
4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
A konszolidált mérleg nem tartalmaz 5 évnél hosszabb futamidejű kötelezettséget.
Az összevont mérleg immateriális javainak és tárgyi eszközeinek bruttó értéke és
értékcsökkenése a tárgyidőszakban a következőképpen változott:
IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA

Adatok eFt-ban
Bruttó érték

Nyitó áll.
2.584

Értékcsökkenés

Növ.

Csökk.

Záró áll.

Nyitó áll.

0

0

2.584

2.584

Növ.

Csökk.

0

Záró áll. Záró nettó érték

0

2.584

0

( Adatok E. Ft.)
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA
Megnevezés
I.
Bruttó é.
01.
Nyitóállomány
02.
Növekedések
03.
Csökkenések
04.
Átminősítések
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

Műszaki és egyéb
berendezések.

Beruházások

1938836
200348
208845
0
1930339

114965
7025
378
0
121612

1227
14633
0
0
15860

31955

32538

3117
0
10827
39665
1890674

100
0
7125
39563
82049

0
0
0
0
0
0
15860

A konszolidáció az immateriális javakat és tárgyi
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása nem volt.

Összesen
2055028
222006
209223
0
2067811
0
64493
0
3217
0
17952
79228
1988583

eszközöket

nem

érintette.

A terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatására a tárgyidőszakban nem
került sor.
A cégcsoporton belül két leányvállalatnak van részesedése az anyavállalatban.
A Sztv. 124. § (2) bekezdésének megfelelően a konszolidáció során ezeket a részesedéseket a
befektetett eszközök közül át kellett vezetni a saját részvények, üzletrészek közé. Ezek
együttes összege 349.750 E. Ft. forint. Az anyavállalatnak van hosszú lejáratú kötelezettsége,
486.996 E. Ft. beruházási hitel, illetve az egyik leánynak, a Pannon Alfa Kft-nek 159.999 E.
Ft. 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 kiszűrésre kerültek. A járó és fizetendő kamatokkal párhuzamosan az időbeli
elhatárolások is kiszűrésre kerültek. Miután azonban ezek egymással egyező összegben
csökkentették a konszolidált kör együttes bevételét és ráfordítását, így az eredményt ez a
művelet nem érintette.
6. Tájékoztató adatok
Létszám alakulása 2010. 12. 31.
Nyitó létszám

Változás

Záró létszám

(fő)
2010.01.01.

Belépés/ Kilépés

2010.12.31.

Vezető állású:

3

1

2

Beosztott:

1

Összesen:

4

1
1

3

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazása:
Betöltött tisztség
IT elnök
IT tag /3 fő/
FB elnök
EB tag /2 fő/

Díjazás/hó (bruttó, Ft/fő)
95.000
90.000
95.000
90.000

Budapest, 2011. március 29.
Szlávik László
az IT. elnöke

Tájékoztató adatlapok
Az adatlapok fejléce (általános)
Társaság neve:
Pannon-Váltó
Nyrt.
Társaság címe:
1039. Budapest,
Kossuth Lajos üp.
102.
Ágazati
Ingatlan
besorolás:
forgalmazás
Beszámolási
2010.01.01időszak:
2010.12.31.

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

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan
Igen
Nem
Auditált
X
Konszolidált X
Számviteli
Magyar
elvek
Egyéb: …………………..

IFRS x

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok
Név

Tulajdoni Szavazati jog Besorolás 2
1
hányad (%)
315.000.000 Ft.
99,9
99,9
T
Törzs/Alaptőke

Pannon-Consulting
Kft
Pannon Conslutline
780.000.000 Ft.
Kft.
Pannon Alfa Kft.
620.000.000 Ft.
Pannon Dunapart Kft. 340.000.000 Ft.

94,20

20,0

T

62,23
2,21

62,23
2,21

T

PK3. Mérleg
Pénznem*
Egység*
*Jelölje X-szel.
Befektetett eszközök
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi
eszközök
Forgóeszközök
Készletek
Eszközök összesen
Saját tőke
Jegyzett tőke
Hosszú lejáratú
kötelezettségek
Rövid lejáratú
kötelezettségek
Források összesen

HUF
1 000

X

EUR
1 000 000

Bázisév
2.144.654
0
1.990.534
154.120

Tárgyév
2.149.040
1.988.583
160.457

Változás (%)
0,20
n.é.
-0,09
4,11

903.231
0
3.081.944
2.136.260
1750.000
701.501

873.854
405
3.025.462
2.087.887
1.750.000
646.995

-3,25
n.é.
-1,83
-2,26
0
-7,77

94.462

164.740

74,39

3.081.944

3.025.462

-1,83

PK4. Eredménykimutatás
Pénznem*
Egység*
*Jelölje X-szel.
Értékesítés nettó
árbevétele
Üzleti eredmény (EBIT)
Pénzügyi tevékenység
nettó eredménye
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

HUF
1 000

x

EUR
1 000 000

Bázisév
46.462

Tárgyév
27.120

Változás (%)
-41,63

-28.490
-223.229

-41.030
-19.911

42,02
-91,08

-251.719
-249.246

-59.910
-59.910

-76,20
-75,96

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1
Megnevezés
Érték (Ft)
Pannon-Váltó Nyrt. kszfizető
160 M. Ft.
kezessége a Pannon Alfa Kft. hiteleire
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.)

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke
Tulajdonosi kör
Teljes alaptőke
megnevezése
Tárgyév elején
Időszak végén
(január 01-jén)
2
%
%3
Db
%2
%3
Db
Belföldi
87,36 94,00 1.528.970 87,36 94,24 1.528.970
intézményi/társaság
Külföldi
0
0
0
0
0
0
intézményi/társaság
Belföldi magánszemély
5,57 6,00
97.442
5,35 5,76
93.533
Külföldi magánszemély
0
0
0
0
0
0
Munkavállalók, vezető
0
0
0
0
0
0
tisztségviselők
Saját tulajdon
7,06
0 123.558
7,29
0
127.497
Államháztartás részét
0
0
0
0
0
0
4
képező Tulajdonos
Nemzetközi Fejlesztési
0
0
0
0
0
0
5
Intézmények
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 alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem
szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg
kell adni a tulajdonosi struktúrát.
2
Tulajdoni hányad
3
A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét 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 lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
Január 1.
Március Június 30. Szeptembe December 31.
31.
r 30.
Társasági szinten
123.558
124.568
125.468
126.828
127.497
1
Leányvállalatok
654.338
654.338
654.338
654.338
654.338
Mindösszesen
777.896
778.906
779.806
776.941
781.835
1
A Tpt. vonatkozó szabályai értelmében leányvállalatnak minősülő, konszolidációba
bevont társaságok.

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a
bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név
Nemzetiség 1
Tevékenység 2
Mennyiség Részesedés
(db)
(%) 3
Pannon Consulting Kft. magyar
ingatlankezelés
437.412
24,99
Pannon Investor Zrt
magyar
874.632
49,98
Pannon Conslutline Kft. magyar
ingatlankezelés
216.926
12,50
1
Belföldi (B), Külföldi (K)
2
Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I),
Gazdasági Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)
3
Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni.
4
A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító
szavazati jog.
5
Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a
bevezetett sorozatra vonatkozóan
Név
Pannon Investor Zrt.
Pannon Consultline Kft.
Pannon Consulting Kft.
Pannon-Váltó Nyrt
Összesen

Letétkezelő

Mennyiség

Részesedés (%)

Szavazati jog (%)

(igen/nem)

(db)

(két tizedes jegyig
kérjük megadni)

(két tizedes jegyig
kérjük megadni)

CIB Bank Zrt.
CIB Bank Zrt.
CIB Bank Zrt.
Erste Bank Hungary Zrt.

874 632
216 926
437 412
127 497
1 656 467

49,98
12,38
24,99
7,06
94,65

53,90
13,37
26,96
0
94,23

A Kibocsátó szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok
TSZ1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)
Társasági szinten
Csoport szinten

Bázis időszak vége
Tárgyév eleje
2
2
4
4

Tárgyidőszak vége
2
3

TSZ2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai)
alkalmazottak
Jelleg
1

IT
IT
IT
FB
FB
FB

Név

Beosztás

Dr.Hardy Ilona
Dr. Szoboszlai Attila Ágnes
Szlávik László
Dr. Keczné Makra Ágnes
Völgyi Tamás
Pap Géza

Tag
Tag
Elnök
Tag
Tag
Elnök

Megbízás
kezdete
2010.04.28.
2010.06.18.
2001.05.01.
2010.06.18.
2004.04.26.
1995.01.01.

Megbízás
vége/megszűnése
2011.04.30.
2011.04.30.
2011.04.30.
2011.04.30.
2011.04.30.
2011.04.30.

Saját részvény
tulajdon (db)
-

ST.1. Tárgyidőszakban megjelent soron kívüli és egyéb tájékoztatások
2010. évi közzétételek:

Megjelent:

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.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

2010. január 19.
2010. január 20.
2010. január 27.
2010. február 10.
2010. február 11.
2010. február 12.
2010. február 16.
2010. február 23.
2010. február 25.
2010. március 3.
2010. március 3.
2010. március 17.
2010. március 17.
2010. március 23.
2010. március 25.
2010. április 07.
2010. április 07.
2010. április 07.
2010. április 14.
2010. április 28.
2010. április 28.
2010. április 28.
2010. április 28.
2010. április 28.
2010. április 28.
2010. április 30.
2010. május 05.
2010. május 06.
2010. május 17.
2010. május 17.
2010. május 19.
2010. május 21.
2010. június 7.
2010. június 18.
2010. június 23.
2010. június 29.
2010. június 29.
2010. július 01.
2010. július 12.
2010. július 20.
2010. július 26.
2010. augusztus 02.
2010. augusztus 12.
2010. augusztus 13.
2010. augusztus 27.
2010. augusztus 27.
2010. augusztus 31.
2010. augusztus 31.
2010. szeptember 3.
2010. szeptember 8.

Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 41 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Téves bejelentés saját részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 41 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Javadalmazási nyilatkozat [pdf file, 28 kbyte]
PANNON-VÁLTÓ Rt. közgyűlési meghívója [pdf file, 34 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Közgyűlési tájékoztató [pdf file, 77 kbyte]
Felelősségvállaló nyilatkozat [pdf file, 25 kbyte]
Közgyűlési tájékoztató [pdf file, 107 kbyte]
PV Nyrt. 2010. április 28-i közgyűlésének határozatai [pdf file, 51 kbyte]
Nyilatkozat [pdf file, 106 kbyte]
Könyvvizsgálói jelentés [pdf file, 75 kbyte]
Könyvvizsgálói jelentés [pdf file, 55 kbyte]
2009. éves mérleg [pdf file, 335 kbyte]
2009. éves konszolidált mérleg [pdf file, 348 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Rendkívüli tájékoztatás [pdf file, 18 kbyte]
A Pannon-Váltó Nyrt. összefoglaló jelentése [pdf file, 35 kbyte]
Közgyűlési jegyzőkönyv [pdf file, 4750 kbyte]
Időszaki vezetőségi beszámoló [pdf file, 961 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 12 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 41 kbyte]
Bejelentés - alapszabály módosítás bejegyezése [pdf file, 18 kbyte]
Rendkívüli tájékoztatás [pdf file, 19 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Rendkívüli tájékoztatás [pdf file, 8 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 21 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 21 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 186 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Rendkívüli tájékoztatás [pdf file, 19 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 44 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 18 kbyte]
Rendkívüli tájékoztatás [pdf file, 46 kbyte]
Időszaki vezetőségi beszámoló [pdf file, 180 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 21 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 41 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 41 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 41 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 41 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 41 kbyte]
Bejelentés részvényvásárlásról [pdf file, 40 kbyte]

2010. szeptember 15.
2010. szeptember 27.
2010. szeptember 29.
2010. szeptember 30.
2010. október 14.
2010. október 28.
2010. október 29.
2010. november 4.
2010. november 10.
2010. november 16.
2010. november 29.
2010. november 30.
2010. december 1.
2010. december 17.
2010. december 22.
2010. december 22.
2010. december 27.

A PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2010. 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 Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság,
mint Cégbíróság 1995. január 16.-án jegyezte be 08-10-001647 számon a
cégjegyzékbe. A társaság jelenleg cégjegyzékbe bejegyzett székhelye: 1039.
Budapest, Kossuth üdülőpart 102. I/B.
Az érvényes alapszabály kelte: 2010. április 28.
Alapításkori és aktuális jegyzett tőke : 1.750.000.000 Ft
Tevékenységi kör :
68.10’08

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele (főtevékenység)

41.10’08

Épületépítési projekt szervezése

64.20’08

Vagyonkezelés (holding)

64.99’08

Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés (kizárólag a
Társaság
saját
eszközeivel
végzett
pénzügyiés
tőkeműveletek, értékpapír befektetések)

68.20’08

Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

70.10’08

Üzletvezetés

74.90’08

Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység

82.99’08

Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti tevékenység

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

: 2010. 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 közgyűlés időpontjában ismert tulajdonosi struktúra :
Pannon Investor Rt.
Pannon Consulting Kft.
Pannon Consultline Kft
Saját részvények
Egyéb hazai befektetők

49,98 %
24,99 %
12,40 %
7,29 %
5,34 %

C/ A konszolidációba bevont társaságok ismertetése
Pannon-Váltó Nyrt., jegyzett tőke 1.750.000 E. Ft., saját részvények névértéke
127.497 E. Ft.
Pannon Consulting Kft.; jegyzett tőke: 315.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt.
részesedése 314.700 E. Ft, tulajdoni és szavazati arány 99,9%.
Pannon Consultline Kft.; jegyzett tőke: 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 tőke: 620.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt. részesedése
385.800 E. Ft, tulajdoni arány és szavazati arány 62,23 %.
Pannon Dunapart Kft., jegyzett tőke 340.000 E. Ft., a Pannon-Váltó Nyrt.
részesedése közvetlen részesedése 7.500 E. Ft. szavazati arány 2,21 %, közvetett
részesedés 99,85 %.

D/ Vállalatvezetés, foglalkoztatás
Az üzleti év során a Pannon-Váltó Nyrt. Igazgatóságának és Felügyelő
Bizottságának tagjai személyében változás történt. Az Igazgatóság és a Felügyelő
Bizottság tagjai 2010. január 1-.én a következő személyek voltak.
Igazgatóság:
Dr. Scheuer Gyula (elnök)
Dr. Botos Balázs
Dr. Makra Ágnes és

Szlávik László vezérigazgató
Felügyelő Bizottság:
Dr. Szoboszlai Attila (elnök)
Pap Géza és
Dr. Völgyi Tamás
Társaság 2010. évi éves rendes közgyűlésén a következő változások történtek.
A Társaság az Igazgatóság tagjává választotta Dr. Hardy Ilonát. 2010. június 18-i
nappal Dr. Makra Ágnes lemondott igazgatósági tagságáról, míg dr. Szoboszlai
Attila lemondott Felügyelő Bizottsági tagságáról. A közgyűlés 2010. június 18.
nappal Dr. Makra Ágnest megválasztotta a Felügyelő Bizottság tagjává, míg Dr.
Szoboszlai Attilát megválasztotta az Igazgatóság tagjává.
A közgyűlést követően 2010. év júliusában kormányzati szerepvállalásból eredő
összeférhetetlenség miatt Dr. Botos Balázs mondott le igazgatósági tagságáról majd
2010. év novemberében pedig köztisztviselői munkájából eredő összeférhetetlenség
miatt Dr. Scheuer Gyula mondott le igazgatósági tagságáról.
Így 2010. december 31.-én a következő személyek voltak a Társaság
Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai:
Igazgatóság:
Dr. Hardy Ilona
Szlávik László vezérigazgató (elnök)
Dr. Szoboszlai Attila
Felügyelő Bizottság:
Pap Géza (elnök)
Dr. Makra Ágnes
Dr. Völgyi Tamás
A Társaság vezető tisztségviselői, ill. vezető állású munkavállalói nem
rendelkeznek Pannon-Váltó részvényekkel.
Az alkalmazottak száma az év végén két fő volt. A tárgyidőszaki bérköltség 5.840 e.
Ft volt.
A Pannon-Váltó Nyrt. kívüli, a konszolidációba bevont társaságok alkalmazotti
létszáma egy fő.

E/ A kibocsátó tevékenységének és gazdálkodásának leírása
1. Ingatlanpiac
A Pannon-Váltó Nyrt. és a konszolidációs körbe tartózó leányvállalatai gyakorlatilag
hasonló tevékenységet folytató társaságok. Az anyavállalat, a Pannon-Váltó Nyrt.
főtevékenysége saját tulajdonú ingatlanok adásvétele, azaz a társaság tulajdonában
lévő ingatlanok eladása illetőleg a szabad eszközök befektetése során újabb
ingatlanok vásárlása. A Pannon-Váltó Nyrt. leányvállalatainak többségét ugyanezen
célból hozta létre, s tette mindezt azért, hogy a megvásárolt ingatlanokat ne egy,
hanem külön-külön társaságokban tarthassa nyilván.
A Pannon-Váltó Nyrt. - illetőleg leányvállalatainak - 2010. évi tevékenységére
leginkább az volt jellemző, hogy alacsony szintű aktivitás mellett, megpróbálták
költségeiket minimalizálni és várták, várják az általános gazdasági helyzet
javulásával együtt járó ingatlanpiaci felfutást. Ez azonban 2010.-ben még nem
érkezett el, így valamennyi társaság esetében elmondható, hogy eredményeiket
mégmindig jelentősen befolyásolták a 2008. év őszén kirobbanó gazdasági válság és
annak ingatlanpiacon még jelenleg is meglévő hatásai. A nemzetközi illetőleg a
hazai ingatlanpiac még „ma sem tért magához” a válság utáni „kábulatból”. Ez
kedvezőtlen helyzetbe hozta a Társaságot illetőleg leányvállalatait, hiszen
eszközeiknek döntő része ingatlanokban, azon belül is jelentős, egybefüggő
területeket átölelő fejlesztési célú területekben testesül meg. Ezen eszközök iránt
egyelőre nincs vagy nagyon gyenge az érdeklődés. A korábbi hitellel megtámogatott
ingatlan kereslet mára teljesen eltűnt, a vásárlók a gazdasági problémák miatt
elbizonytalanodtak, sem eladósodni sem vásárolni nem akarnak. Ez nyilvánvalóan
meglátszik a fejlesztők viselkedésén is, hiszen a fejlesztők nagy része vagy kivonult
az országból, vagy ha itt is maradt jelenleg várakozó álláspontot képvisel. Ez a
gyakorlatban nem jelent mást, minthogy jelenleg fejlesztési céllal ingatlan nem
vesznek a piacon vagy ha vesznek is valamit, azt csak rendkívül nyomott, szinte
likvidálási áron hajlandóak csak. Látható, hogy egyelőre senki nem kíván nagyobb
fejlesztésekbe belevágni, hiszen nem látja, hogy az erős kínálati piacon – ahol az el
nem adott új lakások mellett megjelentek a hiteleiket fizetni nem tudók használt
ingatlanai is - nyereségen tud-e egyáltalán bármilyen fejlesztésből is kiszállni.
Ez a jelenlegi helyzet nagyon komoly problémát jelent a Társaság és leányvállalatai
számára, hiszen azon túl, hogy ingatlanaik értékesítése nehézségekbe ütközik így
bevételeik megcsappantak, a területek megvásárlásához jelentős összegű banki hitelt
vettek fel az elmúlt években, amelyeknek jelenlegi összesített értéke eléri a 730 M.
Ft-ot.
A Társaság és leányvállalatainak ingatlanaival kapcsolatban 2010. évben három
fontosabb eseményt kell megemlíteni. Egyrészt azt, hogy az egyik Római parton
lévő 2,7 hektáros ingatlanra a Pannon Dunapart Kft. mint tulajdonos építési
engedélyezési tervet nyújtott be egy 147 egységből álló apartman telep
megépítésére. Az építési engedély még nem vált jogerőssé.

A másik fontos esemény, hogy folytatódott a középtávon eladni tervezett
budakalászi területek értékesítésre történő előkészítése. Ezt a folyamatot a
tulajdonos Pannon Alfa Kft. tovább kívánja vinni 2011.-ben is.
Emellett fontos kiemelni, hogy a konszolidációs körben lévő Pannon Consultline
Kft. 2010. év elején sikeresen értékesített egy Budapest belvárosában lévő ingatlant.
Egyéb ingatlant a társaságok egyike sem tudott 2010. évben értékesíteni.
2. Pénz- és tőkepiac
Társaságok – ezen belül leginkább az anyavállalat Pannon-Váltó Nyrt. tevékenysége korábban az ingatlanpiaci terület mellett felölelte a pénz- és
tőkepiacon történő befektetéseket is. Ennek súlya az elmúlt években folyamatosan
csökkent és 2010. évben már elmondható, hogy szerepe marginális lett a Társaság és
leányvállalatai életében. Ezt jól mutatja az, hogy az ezen a piacon befektetett
eszközök átlagos értéke – a likvid eszközök hiánya miatt - 2010. évben igen
alacsony volt, így a részvénypiacon lezajlott emelkedést a Pannon-Váltó csoport
nem volt képes jelentős haszonnal kihasználni. Nagyobb ügyleteket elsősorban a
hitelállományok konverziójával kapcsolatban kötött a hitellel bíró két társaság a
Pannon-Váltó Nyrt. és a Pannon Alfa Kft., amelyek sikeresek voltak és így
jelentősen csökkentették a fennálló hitelek összes állományát.
Mindezek a fenti nehézségek természetesen visszatükröződnek a Pannon-Váltó
csoport eredményében is. A bevételek a jelentős értékűnek mondható ingatlanok
eladásának sikertelensége és egyéb bevételek alacsony szintje miatt alacsony szinten
maradtak, miközben a költség oldalon a társaságok működési költségeit illetőleg az
ingatlanok fenntartásához kötődő költségeket nem lehetett már lejjebb szorítani.
Ebből kifolyólag - nem meglepő módon - a Pannon-Váltó csoport a 2010. évet majd
60 M. Ft. veszteséggel zárta. Ez a konszolidációba bevont társaságok esetében
külön-külön a következőképpen alakult:
Pannon-Váltó Nyrt.
Pannon Consulting Kft.
Pannon Consultline Kft.
Pannon Alfa Kft.
Pannon Dunapart Kft.
Összesen

: -41.977 E. Ft.
: - 765 E. Ft.
: -10.100 E. Ft.
: - 6.833 E. Ft.
: - 235 E. Ft.
: -59.910 E. Ft.

F/ A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegének elemzése

A Mérleg sorait vizsgálva a tárgyi eszközök értéke közel 1 %-kal csökkent. Ez
egyrészről az eladott budapesti ingatlan értékének kivezetésével illetőleg az Alfa Art
Hotelben végrehajtott és el nem odázható fejlesztések értékével magyarázható. Ez
utóbbi még nem aktivált részét a beruházások értéke tartalmazza.
A műszaki eszközök, járművek és egyéb berendezések értéke összességében
változatlan, mint ahogyan ez elmondható a befektetett pénzügyi eszközök esetében
is.
A forgóeszközök értéke a tavalyi évben közel 4 %-kal csökkent 2009. évhez képest.
Ennek magyarázata egyrészt a követelések értékének – melyek döntően az kevésbé
aktív pénz- és tőkepiaci jelenlét miatti alacsonyabb brókerekkel szembeni követelést
takar – jelentős csökkenése valamint az értékpapír állomány alacsonyabb állománya.
Az értékpapírok közül egyedül a saját részvények állománya növekedett a PannonVáltó saját részvény vásárlásainak köszönhetően.
A pénzeszközök értékének növekedése a Pannon Alfa Kft. korábbihoz képest
némileg magasabb hitelkeretének bizonyos okok miatt lehívott, de fel még nem
használható részével indokolható.
Az aktív időbeli elhatárolások értékének jelentős csökkenése a magas bázisévi
értékre vezethető vissza. Ez egy korábbi, 2008. évi deviza ügylet 2009. elején még ki
nem futott eredményét tartalmazta.
A forrás oldalt vizsgálva megállapítható, hogy a saját tőke a 2010. évi negatív
eredmény révén majd 3 %-kal csökkent. Némileg csökkent a kötelezettségek értéke
is, amely a hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenésével illetőleg a rövid lejáratú
kötelezettségek emelkedésével társult. A hosszú lejáratú kötelezettségek csökkenése
az egyik banki hitel folyamatos törlesztésére vezethető vissza – azóta ez a banki
hitelkapcsolat megszűnt - míg a rövidlejáratú hitelek állományának növekedése a
Pannon-Váltó Nyrt. magasabb folyószámlahitel kihasználásával illetőleg kapcsolt
vállalkozásokkal és egyéb, a későbbiekben esedékes kötelezettségek növekedésével
magyarázható.
Az Eredmény-kimutatást vizsgálva megállapítható, hogy a csoportnak az
értékesítésből fakadó nettó árbevétele a korábbi évhez képest közel 40 %-kal esett,
döntően az amúgy sem jelentős bérleti díjak kiesése miatt. Az egyéb bevételek a már
korábban említett budapesti ingatlan eladásának árát tartalmazzák.
Az anyagjellegű ráfordítások közel 20 %-kal alacsonyabbak voltak 2010. évben mint
2009.-ben. Ez elsősorban az igénybe vett szolgáltatások értékének visszaesésével –
megbízási szerződések újratárgyalásával - magyarázható. Hasonló módon közel 30
%-kal csökkentek a személyi jellegű ráfordítások is. Az értékcsökkenési leírás
értékének közel 50 %-os csökkenése az Alfa Art Hotel berendezései utáni
alacsonyabb leírási értékkel és az épület amortizációja elszámolásának változásával
indokolható. Összességében az üzemi tevékenység eredménye, vesztesége 30 %-ot
meghaladó értékben növekedett 2010. évben. Ezen az értéken némileg rontott a
pénzügyi műveletek eredménye is, így a csoport adózás előtti vesztesége 59.910 E.

Ft. volt a 2010. évben. Ez az érték ugyanakkor alacsonyabb, mint a csoport által a
hitelek után fizetendő kamatok értéke illetőleg jelentősen alacsonyabb, mint a 2009.
évi 249 M. Ft-os veszteség, amely a 2008 .évi gazdasági válsághoz kötődő
értékpapír befektetések leírása miatt egy 223 M. Ft-os pénzügyi veszteséget
tartalmazott. Ilyen jellegű veszteség leírásra 2010. évben nem került sor.
A Társaság részvényeinek likviditása a Budapesti Értéktőzsdén nem jelentős,
forgalma a korábbi évhez képest csökkenő tendenciát mutat. Az adásvételek vételi
oldalán szinte minden esetben a Társaság állt, folytatva a 2008. évben meghirdetett
saját részvényvásárlásokat.

Budapest, 2011. április 05.

Pannon-Váltó Nyrt.

Mészá.ros Irén
egyéni könyvvizsgáló

Független Könyvvizsgálói Jelentés
és leányvállalatai
tulajdonosainak

A Pannon Váltó Nyrt

a vállalatcsoport 20l0. évi konszolidált éves beszámolójának felülvizsgálatáról.
a
Elvégeztem a Pannon Váltó Nyrt és leányvállalatainak mellékelt 20 10. évi éves beszámolójának
3 1-i fordulónapra elkészített
december
0.
20
a
beszámoló
éves
konszolidált
amely
kony"vvizsgálatát,
a mérleg szerinti
konszolidált mérlegből lmelyben az eszkozök és források egyező végösszege 3'025.462 eFt,
eredmény
konszolidált
vonatkozó
eredmény -59.910 eFt veszteség- az ezen időpontra végződó évre
megegyzéseket
magyaráző
az
egyéb
és
kimutatá;ból és a jelentős számüteli politikák összefoglalását
1

tarta|maző konszo l idált kiegészítő me

A

l l

ékletbő l ál l'

konszolidált éves beszámolónak az Európai Unió által elfogadott nemzetközí Pénzngyi Beszámolási

magában
Standardok szerint történő elkészítéseés valós bemutatása a vezetőség felelőssége' Ez a felelősség
elkészítéseés
éves
beszámoló
mentes
állítáSoktól
hibás
lényeges
eredő,
hibából
akár
csalásból,
azakár
foglalja
valós bemutatása szempontjából releváns belso ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelo
számviteli politika kiválasztasat és alkalmazását, valamint az adotÍ körülmények kcjzött ésszerű számviteli
becsléseket.

felelőssége a konszolidált éves beszámoló véleményezéseaze\végzett könyvvizsgálat
valamint az tlzleti jelentés és a konszolidált éves beszámoló összhangiának a megítélése.

A könyvvizsgáló

alapján,

Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik,
trogy megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése
revén elegendo os megielelő bizonyítékot szerezzek anÓl, hogy a konszolidált éves beszámoló nem tartalmaz

A konyvvizsgálatot

a

lényeges hibás állításokat.

elvégzeÍt könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati
bizonyítJkot szerőzni a ionszolidált éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott

Az

eljáráiok, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai
kockázatának felméréseit'a könyvvizsgáló megítélésétőlfuggnek. A konszolidált éves beszámolóhoz
kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja' hogy a váIlaLkozás belső ellenőrzésének
hatékonyságára vonatkozóan véleménytmondjon.

magában foglalta továbbá az a|ka|mazott számviteli alapelvek és az úgyvezetéslényegesebb
Az úzleti jelentéssel
a konszolidált éves beszámoló bemutatásának értékeléséÍ.
kapcsolatos munkám a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazÍa egyéb, a konszolidálásba bevont
Társaságok nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintéSét. Meggyőződésem,
-megszerzett
könyvvizsgálati bizonyítékelegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény
hogy a

A könyvvizsgálat

becsléieinek, valamint

megadásához.
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a Pannon Váltó Nyn és leányvállalatainak konszolidált éves beszámolóját, annak részeit
és tételeit, azók konyvelési és bizony\aÍi a|átámasztását az érvényesNemzetközi KönyvvizsgáIati Standardokban
fogtaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek a|apján elegendő és megfelelő bizonyosságotszereztem arrÓl, hogy a

A kónyvvizsgálat során

konszolidált éves beszámolót a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok szerint készítettékel. Véleményem
szerint a konszolidált éves beszámoló a Pannon Váltó Nyrt és leányvállalatai 2010. december 31-én fennálló
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A konszolidált üzleti jelentés az éves
beszámoló adataival összhangban
Budapest, 201 l . március 29.
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Felelőssé gváltaló nyilatkozat

A PANNON-VALTo Nyrt.

képviseletében kijelentjük, hogy a 2010. évi éves
jelentés
egyedi és konszolidált
az alkalmazhatő számviteli előírások alapján a

legiobb tudásunk szerint elkészített. A pénzügyi kimutatások valós és
megbízható képet adnak a Kibocsátó és a konszolidációba bevont
vállalkozások eszközeiről, kötelezettségéről, pénziigyi helyzetéről valamint
nyereségéről és veszteségéről továbbá az üzleti jelentés megbízható képet ad a
Kibocsátó és a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről' fejlődéséről
és teljesítményérőlismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági
tényezőket.

A

társaságnak tudomása van azon körülményről, hogy a rendszeres és
rendkíviili tájékoztatás elmaradásával, félrevezető tartalmával okozott kár
megtérítéséért
felelősséggel tartozik.

Budapest, 201I. április 05.
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