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I. Bevezetõ
A társaság székhelye: 1225 Budapest, Nagytétényi út 216.
Telephelyei:

1225 Budapest, Nagytétényi út 216.
4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.

Az éves beszámolót aláíró személy neve: Szabó Balázs vezérigazgató

II. Fõ célok teljesítése
A Pannonplast Rt. elsõdleges célja, hogy olyan vállalati részesedésekkel rendelkezzen, melyek stabil
nyereséges mûködésükkel növelik a Pannonplast Rt. részvényeinek értékét. Továbbá célja az is, hogy
munkatársai olyan szakma támogatást nyújtsanak a tagvállalatok felé, mely azok sikeres mûködését
elõsegítik.
Ezek a célok 2004-ben nem teljesültek. A tagvállalatok összességében hatalmas veszteséget
termeltek.
A Pannonplast Rt. vezetése ennek következtében azt a döntést hozta, hogy munkatársai kisebb
létszámban, mégis nagyobb szakmai támogatással járuljanak hozzá a tagvállalatok
eredményességéhez. 2005-ben ettõl a költségek csökkenését és a tagvállalatok eredményének
jelentõs javulását várjuk. A 2004-es évben a menedzsmentváltások és a létszámleépítés
megközelítõleg 200 millió forint személyjellegû – egyszeri – ráfordítással járt.
A Társaság célként tûzte ki befektetési portfoliójának karcsúsítását, melynek következtében
értékesítette a Multicard Kft.-t, a Pannonplast Karbantartó Kft.-t, a Kaposplast Kft.-t és a Recyclen Kft.t. Az értékesítések eredményeként csökkent a Társaság eladósodottsága és lehetõség nyílt a
stratégiai üzletágak nagyobb menedzsment kontrolljára.

III. Pannonplast Rt. mérleg szerinti eredménye és mérlegadata
1. A Társaság eredményének alakulása
A Társaság nettó árbevétele 1.311.185 eFt, melynek többsége a központ és a debreceni telep által a
társaságoknak nyújtott szolgáltatásokból realizálódott. Az elõzõ évhez viszonyítva az árbevétel 4,5%kal nõtt.
A nettó árbevétel megoszlása:
-

leányvállalatoktól:
közös vezetésû vállalatoktól:
egyéb (külsõ) vállalatoktól:
Összesen:

829.011 eFt
438.727 eFt
43.447 eFt
1.311.185 eFt

Az export szolgáltatási tevékenység ukrán és román társaságaink felé történt, árbevétele: 44.235 eFt:
Ukrajna
Románia

72.642 Eur
HUF

18.085 eFt
26.150 eFt

A Társaság egyéb bevételébõl 151.281 eFt tárgyi eszköz eladás volt, amelybõl 4.649 eFt származott
leányvállalattól.
A költségek az elõzõ évhez viszonyítva különbözõ mértékben növekedtek: az anyagjellegû
ráfordítások 9,1%-kal, a személyi jellegû ráfordítások 1,4%-kal. Ugyanakkor az értékcsökkenés 6,9%kal csökkent az elõzõ évhez viszonyítva.
Így az üzemi eredmény 2.031 eFt-tal jobb lett, mint 2003-ban.
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A pénzügyi mûveletek eredménye – 1.396.044 eFt. Négy társaságnál a saját tõke – jegyzett tõke
arány jelentõsen csökkent, így a „terven felüli” értékvesztést kellett elszámolni összesen: 1.775.783
eFt értékben.
A Társaság év közben beolvasztotta a Moldin Kft.-t a Pannonplast Mûszaki Mûanyagok Rt.-be, így a
rendkívüli bevételek és ráfordítások bruttó módon tartalmazzák a befektetés értékének átvezetését.
A fentiek hatásaként a Társaság 2004. évi mérleg szerinti eredménye: - 2.432.100 eFt.

2. A Társaság mérlegének alakulása
A 22,3%-os mérleg fõösszeg csökkenést elsõsorban a befektetett eszközök mérlegsorában
bekövetkezett 27,0%-os csökkenés okozta.
Az évközi Dexter Rt. részvények vásárlása miatt a tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 1.761
eFt-tal nõtt, a négy társaságra elszámolt értékvesztés, a két társaság árfolyam miatti átértékelése, a
beolvadás, valamint a négy üzletrész értékesítése miatt 3.170.926 eFt-tal csökkent.
A tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 7.000 eFt-tal csökkent a Karbantartó Kft. elengedett
kölcsöne miatt.
A forgóeszközök értéke 1,7%-kal nõtt.
A forgóeszközökön belül átcsoportosulás jelentkezik a követelések és a pénzeszközök között. A
pénzeszköz állomány 66,7%-os növekedését az év végi üzletrész eladása indokolja. A pénzeszköz
jelentõs részét a Társaság 2005. januárjában hiteltörlesztésre fordította.
A Társaság saját tõke állománya a tárgyévi veszteség miatt 2.432.100 eFt-tal csökkent.
A rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartalmazza a Pannon-Effekt Kft.
és a Pannunion Kft. felé fennálló 200.320 eFt rövid lejáratú kölcsönt és annak kamatait is.

IV. Környezetvédelem
A Társaság kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem magas szintû kezelését, habár a Társaság
elsõsorban vagyonkezelõi tevékenysége nem képvisel számottevõ környezetvédelmi kockázatot. A
Pannonplast Rt. 2004-ben termelõ tevékenységet nem végzett.

V. Részvények, árfolyamváltozás, osztalékpolitika
A Pannonplast Rt. a nyomdai úton elõállított részvényeit dematerizált részvényekké alakította át,
amely folyamat sikeresen lezárult. Ennek megfelelõen a Társaság a nyomdai úton elõállított, névre
szóló törzsrészvényeit 2004. augusztus 6-ával érvénytelenné nyilvánította.
A tulajdonosok struktúrája 2004. december 31-én a következõ volt:
Belföldi intézmények
Külföldi intézmények
Belföldi magánszemélyek
Külföldi magánszemélyek
Alkalmazottak
Közigazgatási szerv
Pannonplast saját tulajdon

42,50 %
27,11 %
29,12 %
0,20 %
0,93 %
0,14 %
0,00 %

A Társaság tulajdonában 2004. december 31-én saját részvény nem volt.
A részvény tõzsdei záró árfolyama 2004. december 31-én 1.160.- Ft volt.
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Az eredmények alapján – az Igazgatóság – a Közgyûlés felé osztalékfizetést nem javasol.

VI. Mérleg fordulónapja után bekövetkezett fõbb események
A mérleg fordulónapja után nem volt olyan jelentõs esemény, mely a beszámolókban nem került
bemutatásra.
Budapest, 2005. március 04.

