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Konszolidált mérleg 2018.12.31. és 2017.12.31.  
 

Ezer Ft-ban Megjegyzés 
2018. 

december 31. 
2017. 

december 31. 

Forgóeszközök:    

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 3 1 020 318  866 748 

Követelések 4 4 736 873  4 658 577 

Készletek 5 3 518 687  2 803 643 

Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 
(folyó adókövetelések nélkül) 

6 937 349  1 225 614 

Folyó adókövetelések 6 75 689  169 648 

Összes forgóeszköz  10 288 916  9 724 230 

      

Befektetett eszközök:      

Ingatlanok, gépek és berendezések 7 8 549 889  7 571 426 

Goodwill 8 335 857  335 857 

Immateriális javak 9 125 260  36 578 

Egyéb eszközök  4 528  4 762 

Befektetett eszközök összesen  9 015 534  7 948 623 

      

Eszközök összesen  19 304 450 17 672 853 

     

Rövid lejáratú kötelezettségek:     

Szállítók  3 371 756  2 658 748 

      Rövid lejáratú lízingkötelezettségek 22 385 607  323 518 

  Céltartalék 11 78 300 0 

  Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatáro-
lások (folyó adókötelezettségek nélkül) 

10 729 517  1 565 412 

Folyó adókötelezettségek 10 607 291  519 814 

Rövid lejáratú hitel 12 4 887 493  3 159 950 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen  10 059 964  8 227 442 

      

Hosszú lejáratú kötelezettségek      

    Halasztott adó kötelezettség 19 327 824  314 531 

    Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 23 481 700  376 385 

    Hosszú lejáratú hitelek 12 1 253 267  1 445 016 

    Származékos pénzügyi kötelezettségek 24 38 133  87 214 

    Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék  1 332  7 585 

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen  2 102 256  2 230 731 

     

Saját tőke     

Jegyzett tőke 13 1 449 876  1 449 876 

Tőketartalék 14 250 686  250 686 

Eredménytartalék 15 4 875 431  4 904 329 

Saját részvények 14 -455 048  -455 048 

Egyéb átfogó eredmény 20 -30 631  -102 123 

Anyavállalat részvényeseire jutó saját tőke  6 090 314  6 047 721 

Kisebbségi részesedés 15 1 051 916  1 166 959 

Saját tőke összesen  7 142 230  7 214 680 

      

Források összesen  19 304 450  17 672 853 
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Konszolidált átfogó eredménykimutatás 2018.12.31. és 2017.12.31. 
 

Ezer Ft-ban Megjegyzés 2018. év 2017. év 

    

Nettó árbevétel 16 30 527 082 26 180 920 

Értékesítés közvetlen önköltsége 18 -22 488 366 -18 187 629 

     

Bruttó fedezet  8 038 716 7 993 291 

     

Általános és fel nem osztott költségek 18 -6 125 007  -6 005 532 

Tárgyi eszközök eladásának eredménye  5 092  7 286 

Árfolyam (veszteség) / nyereség   59 714  -8 850 

Egyéb bevétel / (ráfordítás), nettó 17  -125 798 11 415 

     

Üzemi (üzleti) eredmény  1 852 717 1 997 610 

     

Kamatbevétel   2 466 8 811 

Kamatráfordítás  -103 018 -102 296 

     

Adózás és kisebbségi részesedés előtti ered-
mény 

 1 752 165 1 904 125 

     

Halasztott adó ráfordítás 19 -9 319 -7 912 

Tárgyévi adó 19 -352 246 -352 179 

     

Tárgyévi eredmény  1 390 600 1 544 034 

     

Egyéb átfogó tárgyévi eredmény 20 95 444 -97 700 

      Ebből: forinttól különböző nem monetáris, de-
vizás pénzügyi helyzet kimutatás tételek átértékelé-
sének hatása IAS 21 szerint 

 50 337     -5 988 

      Ebből: CF fedezeti ügylet tartaléka                    49 081     -87 214 

      Ebből: halasztott adó egyéb átfogó eredményt 
érintő része 

 -3 974     -4 498 

     

Tárgyévi átfogó eredmény összesen              1 486 044     1 446 334 

     

A tárgyévi eredményből:     

A Részvényesekre jutó rész  1 139 695 1 132 123 

Kisebbségi részesedésre jutó eredmény  250 905 411 911 

     

Az egyéb  átfogó eredményből:     

A Részvényesekre jutó rész  71 492  -91 740 

Kisebbségi részesedésre jutó eredmény  23 952  -5 960 

     

Részvényenkénti eredmény (EPS)      

Alap(„basic”) (Ft/részvény) 21 79  79 

Higított („fully diluted”) (Ft/részvény) 21 79  79 

     

Tárgyévben kifizetett részvényenkénti osztalék  
(DPS)  

 81  86 
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Konszolidált saját tőke változása 2018.12.31 és 2017.12.31 
 

Ezer Ft-ban 
Jegyzett 

tőke 
Tőke-

tartalék 

Ered-
mény-

tartalék 

Saját 
részvény 

Egyéb 
átfogó 

eredmény 

Kisebbségi 
részesedés 

Összesen 

2017. január 1. 1 449 876 250 686 5 014 957 -455 048 -10 383 1 124 357 7 374 445 

Osztalék (2016. üzleti 
év után) 

0 0 -1 242 751 0 0 0 -1 242 751 

Kisebbségi tulaj. oszta-
lék (2016. Évi ered-
mény után) 

0 0 0 0 0 -336 755 -336 755 

IAS 21 szerinti átérté-
kelés hatása  

0 0 0 0 0 -23 441 -23 441 

Leányvállalati részese-
dés vásárlás miatti 
kisebbségi részese-
dés változás 

0 0 0 0 0 -3 152 -3 152 

Kisebbségi részesedés-
re jutó tárgyévi ered-
mény 

0 0 0 0 0 411 911 411 911 

Kisebbségi részesedés-
re jutó egyéb átfogó 
eredmény 

0 0 0 0 0 -5 960* -5 960 

Részvényesekre jutó 
tárgyévi eredmény 

0 0 1 132 123 0 0 0 1 132 123 

Részvényesekre jutó 
egyéb átfogó ered-
mény 

0 0 0 0 -91 740* 0 -91 740 

2017. december 31. 1 449 876 250 686 4 904 329 -455 048 -102 123 1 166 959 7  214 680 

Osztalék (2017. üzleti 
év után) 

0 0 -1 168 593 0 0 0  -1 168 593  

Kisebbségi tulaj. oszta-
lék (2017. Évi ered-
mény után) 

0 0 0 0 0 -389 900  -389 900  

IAS 21 szerinti átérté-
kelés hatása  

0 0 0 0 26 385  23 952  50 337 

Leányvállalati részese-
dés vásárlás miatti 
kisebbségi részese-
dés változás 

0 0 0 0 0 0  0  

Kisebbségi részesedés-
re jutó tárgyévi ered-
mény 

0 0 0 0 0 250 905  250 905  

A tőke instrumentu-
mokra jutó halasztott 
adó hatása 

0 0 0 0 -3 974 0  -3 974  

Részvényesekre jutó 
tárgyévi eredmény 

0 0 1 139 695 0 0   1 139 695  

CF fedezeti ügylet tarta-
léka 

0 0 0 0 49 081  0  49 081  

2018. december 31. 1 449 876 250 686 4 875 431 -455 048 -30 631  1 051 916  7 142 230  

 

*Az eredménykimutatásban szereplő egyéb átfogó tárgyévi eredmény tételei. 
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Konszolidált cash-flow kimutatás 2018.12.31. és 2017.12.31. 
 
Ezer Ft-ban Megjegyzés 2018. év 2017. év 

Működési tevékenységből származó pénzforgalom:    

Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény  1 752 165  1 904 125  

Ebből: árfolyam (nyereség) / veszteség  (59 714)  (2 133) 

Értékcsökkenés  7 1 121 166  1 056 255 

Immateriális javak amortizáció 9 11 864  13 488    

Egyéb átfogó eredményben kimutatott árfolyam különbség   99 417  -5 988 

Értékvesztés változása   -180 342  33 152 

Tárgyi eszköz értékesítés eredménye  -5 092  -7 286 

Kamatráfordítás  103 018  102 296 

Kamatbevétel  -2 466  -8 811 

Üzemi (üzleti) cash-flow a működő tőke változásai előtt:  2 899 730  3 087 231 

Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása 4,6 291 101  -1 360 119 

Készletek állományváltozása 5 -537 202  -700 758 

Kötelezettségek, céltartalékok és passzív elhatárolások állo-
mányváltozása 

10 42 312 619 653 

Működésből származó pénzforgalom   2 695 941  1 646 007 

Fizetett kamatok  -102 438  -104 261  

Kapott kamatok  6 005  18 651  

Fizetett adó 19 -340 456  -303 483  

Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom  2 259 052  1 256 914  

Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom:     

Tárgyi eszköz beszerzés  -2 200 179  -1 425 518 

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele  5 092  34 829 

Befektetések vásárlása 9 0  -4 000  

Dolgozói kölcsönök állományváltozása  234  252  

Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom  -2 194 853  -1 394 437  

Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom:     

Kisebbségi tulajdonosok részére fizetett osztalék  - 389 900 -360 196    

Rövid lejáratú hitelek 12 1 727 543  2 124 003  

Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 0  0 

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 12 -247 083  -302 686  

Lízingkötelezettségek növekedése 23 167 404  135 268 

Lízingkötelezettségek törlesztése 23   -214 863 

    Fizetett osztalék  -1 168 593  -1 242 751  

Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom:  89 371  138 775  

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek változása  153 570   1 252 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya idő-
szak elején 

 866 748  865 496 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya idő-
szak végén 

3 1 020 318  866 748 
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Jegyzetek a konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz a 2018.12.31-én végződő 
évre 
 

1 Általános rész 
 
 

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (a Társaság) a Magyar Köztársaság törvényei szerint bejegy-
zett részvénytársaság. 1992-ig a Társaság állami vállalatként működött és 1992-ben alakult 
részvénytársasággá. A Társaság székhelye a Budapest X. kerület, Halom u. 5. szám alatt talál-
ható. A Társaság honlapja: www.any.hu. 
 
A Társaság képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: 
Zsámboki Gábor, vezérigazgató (1028 Budapest, Csokonai utca 22).  
Az IFRS szakterületre regisztrált, illetve IFRS minősítéssel rendelkező felelős személy neve és 
címe: Karakó Tamás, gazdasági vezérigazgató-helyettes (3956 Viss, Ady Endre u. 7). 
A Társaság könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.), 
könyvvizsgálatért személyében felelős adatai: Bartha Zsuzsanna (MKVK: 005268) (5900 Oros-
háza, Rákóczi út 25.). A Csoport könyvvizsgálatának díja 2018-ban 17,4 millió Ft. 
 

A részvénykönyv szerint az alábbiakban nevesített tulajdonosok rendelkeztek 5%-nál nagyobb 
szavazati aránnyal, valamint a következő befektetői csoportok alkották a tulajdonosi struktúrát 
2017. december 31-én, és 2018. december 31-én: 
 

 2017. december 31 2018. december 31. 

Tulajdonosok megnevezése 

Szavazati 

arány 

(%) 

Tulajdoni 

arány (%) 

Szavazati 

arány 

(%) 

Tulajdoni 

arány (%) 

5% feletti tulajdonosok     

EG CAPITAL LLC(*) 11,98% 11,62% 11,98% 11,62% 

DIGITAL FOREST LLC(**) 6,97% 6,76% 6,97% 6,76% 

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT 

ALAP 
7,43% 7,20% 7,43% 7,20% 

Egyéb 5% alatti tulajdonosok     

Belföldi intézményi befektetők 26,24% 25,45% 27,93% 27,10% 

Külföldi intézményi befektetők 20,96% 20,32% 14,77% 14,31% 

Külföldi magánszemélyek 0,35% 0,34% 0,40% 0,39% 

Belföldi magánszemélyek 22,67% 21,98% 26,14% 25,34% 

Vezető tisztségviselők, munkavállalók 3,03% 2,93% 3,00% 2,91% 

Visszavásárolt saját részvények 0,00% 3,03% 0,00% 3,03% 

Egyéb 0,37% 0,37% 1,38% 1,34% 
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(*)Az ANY Biztonsági Nyomda Igazgatósági Elnöke közvetetten birtokolt tulajdoni hányada, s a Fortunarum Kft-n keresz-
tül további 3,22%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. 
(**)A 2014. március 31-én tartott éves rendes közgyűlés alapján megválasztott Erdős Tamás igazgatósági tag közvetet-
ten birtokolt ANY részvényeinek száma. 
 

 
A Társaság biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, biztonsági elemekkel el-
látott matricákat), műanyag kártyákat (okmánykártyákat, bank-, és kereskedelmi kártyákat), 
megszemélyesített üzleti és ügyviteli nyomtatványokat, valamint hagyományos nyomdaipari 
termékeket gyárt.  

 

A Társaság konszolidált leányvállalatai 2017. december 31-én és 2018. december 31.-én a követke-

zők voltak:  
 

 

 

1 
A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét 

biztosító szavazati jog.
 

2 
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) 

(*) Leányvállalati besorolás a vállalat társtulajdonosával kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően. 

  

  

 
 

 2017. december 31. 2018. december 31.  

Név 
Bejegyzés és 

működés 
helye 

Törzs / Alap-
tőke 

Tulajdoni 
hányad 

(%) 

Szavazati jog 
1
 

Tulajdoni 
hányad (%) 

Szavazati jog 
1
 

Beso-
rolás 

2
 

Gyomai Kner Nyomda 
Zrt. 

Magyarország 200.000 eFt 99,48% 99,48% 99,48% 99,48% L 

Specimen Zrt. Magyarország 100.000 eFt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% L 

ANYpay Fizetési Meg-
oldások Zrt. 

Magyarország 50.000 eFt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% L 

Techno-Progress Kft. Magyarország 5.000 eFt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% L 

ANY Ingatlanhasznosí-
tó Kft. 

Magyarország 3.000 eFt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% L 

Zipper Services SRL Románia 
2 060 310 

RON 
50,00% 50,00% 50,00% 50,00% L* 

Tipo Direct Serv SRL 
Moldáv Köz-

társaság 
30.308 MDL 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% L 

Direct Services OOD Bulgária 570.000 LEVA 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% L* 

Slovak Direct SRO Szlovákia 
1.927.000 

SKK 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% L 
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2 Főbb számviteli alapelvek 
 

 A konszolidált pénzügyi kimutatás készítésének alapja 

  

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a konszolidált éves beszámolóját a Nemzetközi Pénzügyi Be-
számolás Standardok (“IFRS”) szerint állítja össze. Az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda 
Nyrt. egyedi beszámolóját 2017. január 1-től a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Standardok 
(“IFRS”) szerint készíti, belföldi leányvállalatai a beszámolóikat a Magyarországon általánosan 
elfogadott számviteli elvek („HAL”) szerint állítják össze, míg a külföldi leányvállalatok a saját 
nemzeti jogszabályainak megfelelő alapelvek szerint állítják össze beszámolóikat, amelyek a 
konszolidáció során kerülnek átforgatásra IFRS szerint az elkészített konszolidációs csomagok 
alapján. 

A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások elsősorban a számviteli törvény tőzsdei cégekre 
vonatkozó előírásai miatt lettek összeállítva, azaz olyan átsorolásokat és módosításokat tartal-
maznak, amelyek következtében megfelelnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standar-
doknak (“IFRS”).  

A konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió (“EU”) által elfogadott Nemzetközi Pénz-
ügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készültek.  

A Társaság konszolidált pénzügyi kimutatása magyar forintban (Ft) készül. 

A pénzügyi kimutatások a bekerülési értékelv alapján készültek, kivéve egyes befektetett eszkö-
zök és pénzügyi instrumentumok átértékelését. A bekerülési érték rendszerint az eszközökért 
cserébe átadott ellenérték valós értékén alapul. A számviteli politika legfontosabb elveit az aláb-
biakban ismertetjük. 

 

A konszolidált pénzügyi kimutatás elkészítésekor a vállalkozás folytatásának elvét vettük figye-

lembe a Csoport tevékenységét tekintve a jövőre nézve. 

 

 

A konszolidáció alapja 

 

A konszolidált pénzügyi kimutatás az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. és leányvállalatainak az 

éves beszámolóinak a Csoporton belüli egyenlegek (beleértve a közbenső eredményt is) kiszű-

rése utáni tételeit tartalmazza. A leányvállalatok olyan társaságok, amelyek felett a Csoport 

egyik vállalata ellenőrzést gyakorol, azaz hatalmat gyakorol a leányvállalat felett, a leányvállalat 

eredményeiből változó hozamoknak van kitéve és képes a leányvállalatból az anyavállalatot ille-

tő hozamok befolyásolására. 

 
Akvizíció esetén, a leányvállalat eszközei és kötelezettségei megszerzéskori piaci értéken ke-
rülnek a konszolidált pénzügyi kimutatásba. A külső tulajdonosok részesedése a leányvállalatok 
piaci értéken szereplő eszközeiből, kötelezettségeiből a külső tulajdonost tulajdoni hányada 
alapján megillető résszel azonos. Goodwill abban az esetben keletkezik, ha a megszerzett le-
ányvállalat piaci értéken értékelt eszközeinek kötelezettségekkel csökkentett összege alacso-
nyabb a megszerzett részesedés ellenértékénél. A goodwill a konszolidált pénzügyi helyzet ki-
mutatásban immateriális eszközként kerül kimutatásra, melyre a Csoport értékvesztést számol 
el, ha szükséges. Az értékvesztés teszt céljából a goodwill értéke felosztásra kerül a Csoport 
azon pénzeszköztermelő egységei között, amelyek várhatóan részesednek a kombinációból 
eredő szinergiákból. Azon pénztermelő egységekre, amelyekre a goodwill értéke felosztásra ke-
rült, évente értékvesztés tesztet kell elvégezni, vagy gyakrabban, amennyiben olyan körülmény 
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merült fel, amely szerint az egység értéke lecsökkent. Amennyiben a könyv szerint érték maga-
sabb, mint a pénzeszköz termelő egység megtérülési értéke, azaz a használati érték és az érté-
kesítési költségekkel csökkentett valós érték közül a magasabb, értékvesztést számol el a Cso-
port a goodwill-re. Az értékvesztés összege elsősorban az egységre meghatározott goodwill 
könyv szerinti értékét csökkenti, majd az e feletti összeg a további eszközök értékében kerül el-
számolásra, az egység eszközeinek könyv szerinti értékének arányában. A goodwillre elszámolt 
értékvesztés a további években vissza nem írható.  Leányvállalat értékesítésekor a goodwill ér-
téke az értékesítés nyeresége vagy vesztesége soron kerül elszámolásra. A goodwill értékvesz-
tés vizsgálata során megtérülési értékként a vállalatok több éves üzleti tervéből kiindulva az ár-
bevétel és a kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény fordulónapra diszkon-
tált jelenértéke kerül meghatározásra a vállalattól elvárt kamatok, adózás és értékcsökkenési le-
írás előtti eredmény és az árbevétel hányadosának, mint diszkontfaktor figyelembe vételével. Az 
így kapott értékekből az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. mint azonos iparágban tevékenykedő és 
tőzsdén jelen lévő vállalat fordulónapon érvényes vállalati érték és nettó árbevétel hányados és 
vállalati érték és kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény hányados mutatója 
alapján kerülnek meghatározásra a cégértékek, melyeket a tulajdoni arányoknak megfelelően 
értékel a Csoport az adott vállalat arányos saját tőkéjének és rá elszámolt goodwilljének figye-
lembe vételével.  

 
Az év folyamán megszerzett vagy értékesített leányvállalatok eredményét a megszerzés idő-
pontjától, vagy az értékesítés időpontjáig tartalmazza a konszolidált pénzügyi kimutatás. 

 

A kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók, beleértve a nem realizált veszteséget vagy nyere-

séget, illetve a Csoporton belül realizált nyereséget, kiszűrésre kerültek a konszolidálás során. 

 

A kisebbségi részesedéssel kapcsolatos saját tőke és eredményrészt a konszolidált pénzügyi 

kimutatásban elkülönítve mutattuk ki. 

 

  

Pénzeszközök és pénzegyenértékes eszközök 

 

 A pénzeszközök a pénztár, valamint a banki folyószámlák és egyéb bankszámlák egyenlegét 

tartalmazzák. A készpénz helyettesítő eszközök olyan könnyen pénzzé tehető befektetések, 

melyek eredeti lejárati ideje három hónap, vagy annál rövidebb idő, és értékváltozásuk kockáza-

ta elhanyagolható. 

 

 

Konszolidált cash flow kimutatás 

 

A konszolidált cash flow kimutatás elkészítéséhez a készpénz és a pénz egyenértékű eszközök 

a következő elemekből állnak: a készpénz és a három hónapnál rövidebb lejáratú bankbetétek 

magukban, valamint az egyéb rövid lejáratú (vásárlásukkor 3 hónapos vagy annál rövidebb lejá-

ratú) likvid befektetéseket, amelyek azonnal átválthatóak a rajtuk feltüntetett pénzösszegre, és 

átváltásuk nem jár értékük változásának kockázatával. A cash-flow az indirekt cash-flow készí-

tés módszerével készül. 

 

 

Készletek 

 

 A készletek a beszerzési költség és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbik értéken 

szerepelnek, azt követően, hogy az elfekvő készletekre az értékvesztés képzése megtörtént. A 

beszerzési érték meghatározása elszámolóár figyelembevételével történik, amelyet minden hó 

végén az árkülönbözetekkel tényleges beszerzési árra helyesbítenek. A vásárolt készletek be-

kerülési értéke a beszerzési árat, az esetleges vámot, szállítási költségeket, vissza nem igé-

nyelhető adókat és egyéb megszerzéshez kapcsolódó költségeket foglalja magában. A kész-



 
  

  

Minden adat ezer Ft-ban feltüntetve, kivéve, ha másképp van jelölve. 

 

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.  
Konszolidált pénzügyi kimutatásai és 
Könyvvizsgálói jelentése 2018.12.31. 

 

          19  

termékek és befejezetlen termelés költsége a közvetlen költségeket foglalja magában.  

 

 

Ingatlanok, gépek és berendezések 

 

 Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési 

értéken szerepelnek a konszolidált pénzügyi kimutatásban. Földterület esetében értékcsökke-

nés nem kerül elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik úgy, 

hogy az eszközök értéke a becsült hasznos élettartam alatt leírásra kerüljön. A becsült hasznos 

élettartamot és az amortizációs módszert minden éves beszámolási időszak végén felülvizsgál-

ják, és a becslések bármely változásának hatása a jövőre nézve kerül figyelembe vételre. Az al-

kalmazott értékcsökkenési kulcsok az alábbiak: 
 

 Ingatlanok 2% - 5% 
 Gépek és berendezések 14,5% - 33% 

 

 A Társaság minden pénzügyi helyzet kimutatás készítésekor felülvizsgálja a tárgyi eszközök és 

az immateriális javak értékét annak érdekében, hogy meghatározza, hogy külső és belső infor-

mációk alapján létezik-e olyan indikáció, amely alapján az adott eszközöket értékveszteni kelle-

ne. Amennyiben ilyen indikáció létezik, az eszköz várható megtérülési értékét meg kell becsülni 

a szükséges mértékű értékvesztés meghatározásához, ha van értékvesztés. Ha az eszköz vár-

ható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, akkor az eszköz könyv szerinti 

értékét a várható megtérülési értékig kell csökkenteni. Az értékvesztés értékét költségként szá-

molja el azonnal a Csoport.  

 

Ingatlan, vagy berendezés értékesítésén vagy kivezetésén realizált nyereség vagy veszteség 

mértéke az értékesítési bevétel és az eszköz nyilvántartási értéke közötti különbségként kerül 

meghatározásra, és az eredményben kerül elszámolásra. 

 

A pénzügyi lízing konstrukció keretén belül beszerzett ingatlanok, gépek és berendezések ér-

tékcsökkenése a vásárolt berendezésekkel megegyező elven, a várható hasznos élettartamuk 

alatt kerül elszámolásra. 

 

 

 Immateriális javak (goodwill kivételével) 

 

 A külön beszerzett immateriális javakat a halmozott amortizációval és halmozott értékvesztéssel 

csökkentett bekerülési értéken tartják nyilván. Az amortizációt lineáris módszerrel számolják el 

az eszköz becsült hasznos élettartama alatt. A becsült hasznos élettartamot és az amortizációs 

módszert minden éves beszámolási időszak végén felülvizsgálják, és a becslések bármely vál-

tozásának hatása a jövőre nézve kerül figyelembe vételre. Az éves amortizációs kulcs mértéke 

16,7-33%. 

 

Immateriális javak értékesítésén vagy kivezetésén realizált nyereség vagy veszteség mértéke 

az értékesítési bevétel és az eszköz nyilvántartási értéke közötti különbségként kerül meghatá-

rozásra, és az eredményben kerül elszámolásra. 

 

 

Goodwill 

 
Akvizíció esetén, a leányvállalat eszközei és kötelezettségei megszerzéskori piaci értéken ke-
rülnek a konszolidált pénzügyi kimutatásba. A külső tulajdonosok részesedése a leányvállalatok 
piaci értéken szereplő eszközeiből, kötelezettségeiből a külső tulajdonost tulajdoni hányada 
alapján megillető résszel azonos. Goodwill abban az esetben keletkezik, ha a megszerzett le-
ányvállalat piaci értéken értékelt eszközeinek és kötelezettségeinek összege nem haladja meg 
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a megszerzett részesedés ellenértékét. A goodwill a konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásban 
immateriális eszközként kerül kimutatásra, melyre a Csoport értékvesztést számol el, ha szük-
séges. Az értékvesztés teszt céljából a goodwill értéke felosztásra kerül a Csoport azon pénz-
eszköztermelő egységei között, amelyek várhatóan részesednek a kombinációból eredő sziner-
giákból. Azon pénztermelő egységekre, amelyekre a goodwill értéke felosztásra került, évente 
értékvesztés tesztet kell elvégezni, vagy gyakrabban, amennyiben olyan körülmény merült fel, 
amely szerint az egység értéke lecsökkent. Amennyiben a könyv szerint érték magasabb, mint a 
pénzeszköz termelő egység megtérülési értéke, értékvesztést számol el a Csoport a goodwill-re. 
Az értékvesztés összege elsősorban az egységre meghatározott goodwill könyv szerinti értékét 
csökkenti, majd az e feletti összeg a további eszközök értékében kerül elszámolásra, az egység 
eszközeinek könyv szerinti értékének arányában. A goodwillre elszámolt értékvesztés a további 
években vissza nem írható.  Leányvállalat értékesítésekor a goodwill értéke az értékesítés nye-
resége vagy vesztesége soron kerül elszámolásra. A goodwill értékvesztés vizsgálata során 
megtérülési értékként a vállalatok több éves üzleti tervéből kiindulva az árbevétel és a kamatok, 
adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény fordulónapra diszkontált jelenértéke kerül 
meghatározásra a vállalattól elvárt kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény 
és az árbevétel hányadosának, mint diszkontfaktor figyelembe vételével. Az így kapott értékek-
ből az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. mint azonos iparágban tevékenykedő és tőzsdén jelen lé-
vő vállalat fordulónapon érvényes vállalati érték és nettó árbevétel hányados és vállalati érték és 
kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény hányados mutatója alapján kerülnek 
meghatározásra a cégértékek, melyeket a tulajdoni arányoknak megfelelően értékel a Csoport 
az adott vállalat arányos saját tőkéjének és rá elszámolt goodwilljének figyelembe vételével.  

 
 

Pénzügyi eszközök  
 
A pénzügyi eszköz kategóriájának meghatározásához a Csoport meghatározza, hogy a pénz-
ügyi eszköz adósságinstrumentum vagy tőkebefektetés. Tőkebefektetéseket eredménnyel 
szemben valós értéken kell értékelni, mindazonáltal a Csoport bekerüléskor dönthet úgy, hogy 
a nem kereskedési céllal tartott tőkebefektetéseket az egyéb átfogó eredménnyel szemben ér-
tékeli valósan. Amennyiben a pénzügyi eszköz adósságinstrumentum, a besorolás meghatáro-
zásakor az alábbi pontokat kell figyelembe venni. 
- Amortizált bekerülési érték - cél - a szerződéses cash flow-k beszedése, ami kizárólag a tő-

ke és a kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetéseihez kapcsolódó cash-folw-kat tar-

talmazza. 

- Valós érték egyéb átfogó eredménnyel szemben - tartás célja - amely szerződéses cash 

flow-k beszedésével és a pénzügyi eszközök eladásával éri el célját és a pénzügyi eszköz 

szerződéses feltételei meghatározott időpontokban olyan cash flow-kat eredményeznek, 

amelyek kizárólag a tőke és a kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetései. 

- Valós érték eredménnyel szemben - amelyek nem tartoznak a fenti két pénzügyi eszköz ka-

tegória egyikébe sem, vagy kezdeti megjelenítéskor eredménnyel szemben valós értéken 

értékeltnek lettek megjelölve. 

A pénzügyi kötelezettségeket amortizált bekerülési értéken kell értékelni, kivéve azokat a pénz-
ügyi kötelezettségeket, amelyeket eredménnyel szemben valósan kell értékelni vagy a Csoport 
a valós értékelés opciót választotta. 

 
Eredménnyel szemben valósan kell értékelni a kereskedési célú pénzügyi kötelezettségeket és 
a származékos termékeket. A Csoport a kezdeti megjelenítéskor visszavonhatatlanul az ered-
ménnyel szemben valós értéken értékeltként jelölhet meg egy pénzügyi kötelezettséget, ha: 
- megszüntet vagy lényegesen csökkent valamely értékelési vagy megjelenítési inkonzisz-

tenciát, vagy  

- a pénzügyi kötelezettségek egy csoportjának vagy a pénzügyi eszközök és pénzügyi köte-

lezettségek egy csoportjának kezelése, valamint teljesítményének értékelése valós érték 
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alapon, egy dokumentált kockázatkezelési vagy befektetési stratégiával összhangban törté-

nik.  

 

Követő értékelés 
 

A követő értékelés az adott pénzügyi instrumentum besorolásán alapszik. 
 
 

ÉRTÉKELÉS 
 
 
Amortizált bekerülési értéken történő értékelés 
 
Az amortizált bekerülési érték a pénzügyi eszköznek, vagy kötelezettségnek az eredeti bekerü-
lési értéke csökkentve a tőketörlesztésekkel, növelve, vagy csökkentve az eredeti bekerülési ér-
ték és a lejáratkori érték közötti különbözet halmozott amortizációjával, és csökkentve az eset-
leges értékvesztés vagy behajthatatlanság miatti leírás összegével. A kamatlábhoz az effektív 
kamatláb módszert kell használni, a kamatot az eredményben kell elszámolni. 
 
Az eszköz valós érték változását csak a kötelezettség kivezetésekor vagy átsorolásakor kell az 
eredményben szemben elszámolni. 

 
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt adósságinstrumentumok 

 
Az eszközt valós értéken kell értékelni. A kamatbevételt, értékvesztést és devizás 
árfolyamkülönbözeteket az eredményben kell elszámolni (hasonlóan az amortizált bekerülési 
értéken értékelt eszközökhöz). A valós érték változásokat az egyéb átfogó eredménnyel szem-
ben kell elszámolni. Az eszköz kivezetésekor a korábban egyéb átfogó eredménnyel szemben 
elszámolt halmozott nyereséget vagy veszteséget át kell csoportosítani az eredménybe. Az 
eszköz átsorolása vagy kivezetése esetén, a korábban egyéb átfogó eredményben elszámolt, 
és tőkében halmozott valós érték változások átcsoportosítandók az eredménybe, úgy, hogy en-
nek pont olyan hatása legyen az eredményre mintha az eszköz amortizált bekerülési értéken 
lett volna értékelve a kezdeti megjelenítéstől. 

 
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt tőkebefektetések 
 
Az osztalékot csak akkor lehet megjeleníteni, ha: 
-  ennek jogát megállapították, 

-  valószínűleg osztalékkal kapcsolatosan gazdasági hasznok befolynak, összegét megbízha-

tóan lehet mérni.  

A járó osztalékot eredményben kell elszámolni, kivéve, ha az osztalék egyértelműen a befekte-
tés költségeinek részleges megtérülését jelenti, mely esetben egyéb átfogó eredményben kell 
őket bemutatni. 

 
A valós érték változás az egyéb átfogó eredményben jelenik meg. A valós érték változás miatt 
elszámolt különbözetek később sem számolhatók el eredménnyel szemben, még akkor sem, ha 
az eszköz értékvesztetté vált vagy értékesítésre kerül. 

 
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt 
 
Az eszközt valós értéken kell értékelni és a valós érték változásokat az eredménnyel szemben 
kell elszámolni. 
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Valós értéken történő értékelés  
 
A mérleg fordulónapján érvényes, tranzakciós költségek levonása nélküli jegyzett piaci árak 
alapján. Ha nincs ilyen akkor más, lényegében azonos jellemzőkkel rendelkező instrumentumok 
érvényes piaci értéke, vagy a befektetések alapját képező nettó eszközöktől elvárt pénzáramok 
alapján történik. 

 
 

A pénzügyi instrumentumok kivezetése 
 

A pénzügyi eszközök kivezetése akkor történik meg, amikor a Csoport már nem rendelkezik a 
pénzügyi instrumentumban foglalt jogokkal (eladás, valamennyi pénzáram megtörtént, átadás).  

 
Abban az esetben, ha a Csoport nem adja át, és nem is tartja meg a pénzügyi eszközhöz kap-
csolódó összes kockázatot és hozamot, de megtartja az eszköz feletti ellenőrzést, a visszatar-
tott hozamot eszközként, míg a megtartott kockázatból eredő lehetséges pénzkiáramlásokat kö-
telezettségként kell állományba venni. 

 
A Csoport akkor, és csak akkor távolíthat el a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásából 
pénzügyi kötelezettséget (vagy pénzügyi kötelezettség egy részét), amikor az megszűnt - va-
gyis amikor a szerződésben meghatározott kötelemnek eleget tettek, azt eltörölték, vagy lejárt. 

 

 

Származtatott pénzügyi instrumentumok és fedezeti elszámolás 

 
 
Bekerülés és azt követő mérés 
 
A Csoport származtatott pénzügyi instrumentumokat használ, mint amilyen a kamat csere fede-
zeti ügylet, hogy a kamat kockázatát fedezze. Az ilyen származtatott pénzügyi instrumentumok 
bekerüléskor valós értéken kerülnek bemutatásra a származtatott ügylet megkötésnek napján, 
majd azt követően is valós értéken kerülnek átértékelésre. A származtatott ügyletek pénzügyi 
eszközként kerülnek bemutatásra, ha a valós érték pozitív és pénzügyi kötelezettségként, ha a 
valós érték negatív. Bármilyen a valós érték változásából adódó nyereség vagy veszteség jelle-
gű különbözet közvetlenül az eredménykimutatásban kerül elszámolásra, kivéve a cash-flow 
fedezeti ügyletek hatékony része, mely a tárgyévi átfogó eredményben kerül kimutatásra, és 
később kerül átvezetésre az eredménykimutatásba, amikor a fedezett ügylet az 
eredménykimutatásra van hatással. 
 

 

 

Adózás 

 
A társasági adó mértéke a társasági és osztalékadóról szóló törvény alapján meghatározott 
adófizetési kötelezettségen alapul, amely a halasztott adóval kerül módosításra. 
 
A halaszott adó a “mérlegbeni kötelezettség” módszere alapján került meghatározásra. Halasz-
tott adó azokban az esetekben jelentkezik, amikor egy tétel számviteli értéke és adótörvény 
szerinti elszámolása között időbeli különbség jelentkezik. A halasztott adó követelés és kötele-
zettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával 
történik, amikor az időbeli különbség miatti eltérések várhatóan megtérülnek. A halasztott adó 
kötelezettség és követelés tükrözi a Csoport által megállapított, az eszközök és kötelezettségek 
pénzügyi helyzet kimutatásának fordulónapján fennálló adóvonzatát.  
 
Halasztott adó követelés csak akkor szerepeltethető a pénzügyi helyzet kimutatásában, ha va-
lószínűsíthető, hogy a Csoport a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képező nyereséget 
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produkál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesítést fog nyerni. A pénzügyi hely-
zet kimutatásának fordulónapján a Csoport számba veszi a meg nem térült halasztott adó köve-
telését, valamint kötelezettségét, és a korábban el nem ismert követelés azon részét veszi 
számításba, amely várhatóan megtérülhet a jövőbeni nyereség adójának csökkenéseként. A 
Csoport ennek megfelelően olyan mértékben csökkenti halasztott adó követelését, amely ösz-
szeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózó nyereség nem fog rendelkezésre állni. 
 

Az IAS 12 előírásainak megfelelően a helyi iparűzési adót és az innovációs járulékot a Csoport 

a társasági adó soron mutatja be. 
 

 

 

Saját részvény  

 
A visszavásárolt saját részvények a saját tőkén belül kerülnek kimutatásra. A saját részvények 
értékesítésének nyereségét vagy veszteségét, illetve azok visszavásárlásakor keletkezett kü-
lönbözetet az eredménytartalékkal szemben számolja el a Társaság.  
 
 
 
Árbevétel elszámolása 

 
 

2018.01.01-től kezdődően, az IFRS-t alkalmazó társaságok számára kötelező az IFRS 15 al-

kalmazása. Az IFRS 15 egy ötlépéses modellt rögzít a vevőkkel kötött szerződésekből szárma-

zó bevételek megállapítására, amely - kevés kivételtől eltekintve - a tranzakció típusától és az 

iparágtól függetlenül valamennyi esetben alkalmazandó. A standard előírásai az egyes nem 

pénzügyi eszközök értékesítéséből származó eredményhatás elszámolására és értékelésére is 

alkalmazandók, ahol az ilyen értékesítés nem képezi a vállalkozás szokásos tevékenységének 

részét (pl. tárgyi eszközök vagy immateriális javak értékesítése). 

 
Az árbevétel elszámolása az áru kiszállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának időpontjában 
történik, mivel az áru tulajdonjogához kapcsolódó jelentős kockázatok és előnyök ügyfél részére 
történő átruházása ekkor történik.  

 
Az árbevételt a kapott/várható ellenérték valós értékén kell figyelembe venni. Az árbevételt 
csökkentik az ügyfeleknek nyújtott visszatérítések, engedmények és egyéb hasonló juttatások. 
 
A Csoport az IFRS 8 – Működési szegmensek című standard szerint nem különböztet meg 
szegmenseket, azonban az árbevételben öt különböző termékkategóriát alkalmaz. A Csoport 
menedzsmentje ezeket a termékkategóriákat tekinti stratégiailag fontos tényezőnek, ezeket kö-
veti figyelemmel és teljesítményének megítélésekor is ez az egyik szempont. Az árbevétel ter-
mékkategóriákba sorolása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy eszközök és források tekintetében 
egyértelműen elkülöníthető módon állítaná elő ezeket a termékeket a Csoport. 
 
 
Osztalék- és kamatjövedelem 

 
Befektetésből származó osztalék akkor kerül elszámolásra, amikor a tulajdonosnak a kifizetés-
hez való joga megnyílik (amennyiben valószínűsíthető, hogy a gazdasági előnyök a Csoportnál 
fognak realizálódni, és a bevétel összege megbízhatóan megállapítható). (A Csoporton belül 
realizált osztalék a konszolidáció során kiszűrésre kerül.) 
 
Kamatbevétel akkor kerül elszámolásra, amennyiben valószínűsíthető, hogy a gazdasági elő-
nyök a Csoportnál fognak realizálódni, és a bevétel összege megbízhatóan megállapítható. A 
kamatbevétel időarányosan elhatárolásra kerül a fennálló hiteltartozás figyelembe vételével a 
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vonatkozó effektív kamatlábbal. Az effektív kamatláb az a kamatláb, amely pontosan diszkontál-
ja a becsült jövőbeli készpénz-bevételeket a pénzügyi eszköz várható élettartamára az adott 
eszköz első elszámolásakor rögzített nettó nyilvántartási értékére. 

 

Lízingek 

 

A lízingszerződések pénzügyi lízingként kerülnek bemutatásra, amennyiben a lízing során lé-

nyegében a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és a haszon döntő többsége a lízing-

be vevőhöz kerül át. 

 

 

  A Csoport, mint lízingbe vevő 

 

A pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközöket (amelyek hasonló jogokkal és kötelezettsé-

gekkel járnak, mintha az eszköz saját tulajdonúak lennének) a Csoport a minimális lízingdíjak 

becsült jelenértéke és a tényleges valós érték közül a kisebbiken aktiválja, és a hasznos élettar-

tam ideje alatt amortizálja. 

 

A lízingdíj tőkerészét a lízingkötelezettség csökkenéseként, míg a kamatrészt az eredmény ter-

hére számolja el a Csoport. 

 

Az operatív lízing keretében fizetett lízingdíjakat az eredmény terhére lineáris módon, a lízing 

teljes futamideje alatt számolja el a Csoport. Amennyiben az operatív lízing felmondásra kerül a 

futamidő lejárta előtt, a lízingbe adónak bármilyen felmondási díj módjára fizetett összeg a fel-

mondás évében ráfordításként kerül elszámolásra. A Csoport lízingügyleteinél a fedezetet maga 

a lízingelt eszköz jelenti. 

 

 

Céltartalékok 

 

A Csoport abban az esetben képez céltartalékot, ha: 

- a gazdálkodó egységnek egy múltbeli esemény következtében meglévő (jogi vagy vélelme-

zett) kötelme áll fenn; 

- valószínű, hogy a kötelem teljesítéséhez gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrások k i-

áramlására lesz szükség; és  

- a kötelem összegére megbízható becslés készíthető. 

A Csoport elenyésző számú jogi vitában érintett. A múltbeli tapasztalatok és a szakértők jelen-

tései alapján a Csoport megbecsüli ezen ügyek várható kimenetelét, azok valószínűségét és az 

esetlegesen keletkező pénzügyi veszteségek összegét, melyre megfelelő tartalékot képez. 

 

Üzleti kombináció keretében megszerzett függő kötelezettségek 

 

Az üzleti kombináció keretében megszerzett függő kötelezettségek az akvizíció napján, valós 

értéken kerülnek elszámolásra. A későbbi beszámolási időszakok végén az efféle függő kötele-

zettségek az IAS 37 „Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések”, valamint az 

IAS 18 „Bevételek” standard alapján elszámolt amortizációval csökkentett eredetileg elszámolt 

összeg közül a magasabbik értéken kerülnek elszámolásra. 

 

 

Állami támogatások 

 

Az állami támogatások erőforrásoknak egy gazdálkodó egység részére történő átadásai formá-

jában nyújtott állami közreműködések, amelyet a gazdálkodó egység működési tevékenységé-

hez kapcsolódó, meghatározott feltételek múltbeli vagy jövőbeli teljesítése ellenében nyújtanak. 
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A Csoport támogatásokat csak eszközbeszerzésre vesz igénybe. Ilyen esetekben a Csoport a 

támogatásokat jövedelem megközelítés szerint számolja el. Az állami támogatásokat a jövede-

lem megközelítés szerint, szisztematikusan bevételként kell elszámolni azok alatt az időszakok 

alatt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy összemérjék őket a kompenzálni kívánt kapcsolódó rá-

fordításokkal. 

 

 

Részvényenkénti eredmény 

 

Az alapmódszer szerint a részvényenkénti eredmény (“basic”) a részvények időszaki súlyozott 

átlaga alapján kerül kiszámításra a Társaság saját részvényeinek és a munkavállalói részvé-

nyek figyelembevétele nélkül. Az egy részvényre jutó eredmény higított értéke (“fully diluted”) az 

alapmódszer szerinti részvényenkénti eredmény számításánál figyelembe vett súlyozott átlag 

részvényszám alapján kerül kiszámításra, figyelembe véve valamennyi várhatóan kibocsátásra 

kerülő potenciálisan felhígított részvény módosító hatását. A módosított részvényenkénti ered-

mény számításánál a nettó eredményt változtatja a módosító hatású részvényekkel kapcsolat-

ban előreláthatólag felmerülő bevételek, illetve ráfordítások összege.  

 

 

Külföldi pénznemben történő tranzakciók 

 

A Csoporthoz tartozó egyes gazdálkodó egységek pénzügyi kimutatásaiban szereplő tételek ér-

tékelése annak az elsődleges gazdasági környezetnek a pénznemében történik, amelyben a 

gazdálkodó egység működik (funkcionális pénznem). A devizaügyletek az ügylet napján érvé-

nyes árfolyamon kerültek átszámításra. A devizaértéken szereplő eszközöket és forrásokat a 

pénzügyi helyzet kimutatásának fordulónapján érvényes hivatalos árfolyamon forintosította a 

Csoport. Az árfolyamkülönbözetek az adózás előtti eredménnyel szemben kerültek elszámolás-

ra. 

 
A konszolidáció során a Csoport külföldi tevékenységeinek eszközei és forrásai a pénzügyi 
helyzet kimutatásának fordulónapján érvényes árfolyamon kerülnek átszámításra. A bevételek 
és ráfordítások az időszak átlagos árfolyama alapján kerülnek átszámításra.  
 
A Csoport külföldi leányvállalatai közül a Zipper Services S.R.L. román lejben, a Tipo Direct 
SERV S.R.L. moldáv lejben, a Direct Services O.O.D. bolgár levában, míg a Slovak Direct 
S.R.O. EURO-ban készítette el beszámolóit) és ezek a leányvállalatok funkcionális pénzneme is. 
A Csoport külföldi leányvállalatainak egyenlegei a eszközök és források esetén a megfelelő év 
végi, míg az eredménykimutatás tételei esetén éves átlagos MNB árfolyammal átszámítva kerül-
tek be a konszolidált pénzügyi kimutatásokba a Csoport prezentációs pénznemén (HUF), mely 
egyben az anyavállalat funkcionális pénzneme is. Az átszámítás részletesebben a 27. Kocká-
zatkezelés pontban kerül bemutatásra. 

 

 
Az IFRS standardok 2018. január 1-jétől érvényes módosuló szabályainak illetve új stan-
dardok bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásra 
 
A jelen beszámolási időszaktól hatályba lépő, az IASB által közzétett és az EU által elfogadott új 
és módosított standardok és értelmezések: 
 
IFRS 9 “Pénzügyi instrumentumok” standard – az EU által elfogadva 2016. november 22-án 
(hatályba lépett 2018. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakok-
ban), A Csoport az IFRS 9 standard szerint a pénzügyi instrumentumokat kétféleképpen értékeli. 
Amortizált bekerülési értéken vagy valós értéken. A pénzügyi eszközök besorolásáról alapvető-
en a következő két tényező dönt: a pénzügyi eszköz szerződéses cash flow karakterisztikája és 
a gazdálkodó egység üzleti modellje a pénzügyi eszközök „menedzselésére” vonatkozóan. 
Alapesetben a pénzügyi eszközöket valós értéken értékeli a Csoport az eredménnyel szemben 
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(FVTPL). Valós értéken az egyéb átfogó eredménnyel szemben (FVTOCI) értékeli a Csoport a 
pénzügyi eszközt, amennyiben: a szerződés szerint a pénzügyi eszköz olyan, meghatározott 
időpontban esedékes cash flow-kat generál, amelyek kizárólag tőketörlesztéshez és kamatfize-
téshez kapcsolódnak, és aminek célja a szerződéses cash flow-k beszedése. A származékos 
ügyletek és a tőkebefektetések nem teljesítik az előbbi feltételt, így kizárólag a hitelviszonyt 
megtestesítő befektetések kerülnek egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt 
pénzügyi eszközök csoportjába. Ha egy pénzügyi eszköz értéke negatívvá válik, akkor pénzügyi 
kötelezettségnek minősül, kötelezettségként sorolja be a Csoport és értékeli a továbbiakban. 
 
IFRS 2 ”Részvényalapú kifizetés” standard módosításai – Részvényalapú kifizetési ügyletek 
besorolása és értékelése – az EU által elfogadva 2018. február 26-án (hatályba lépett 2018. ja-
nuár 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) A Csoportnál nem for-
dultak elő a standardot érintő tranzakciók, így a standardnak nincs hatása a beszámolóra. 
 
IFRS 4 „Biztosítási szerződések” standard módosításai – IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok 
és IFRS 4 Biztosítási szerződések együttes alkalmazása – az EU által elfogadva 2017 novem-
ber 3-án (hatályba lépett 2018. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási idő-
szakokban, vagy az IFRS 9 első alkalmazásának időpontjától). A Csoportnál nem fordultak elő a 
standardot érintő tranzakciók, így a standardnak nincs hatása a beszámolóra. 
 
IFRS 15 ”Vevőkkel kötött szerződésekből eredő árbevétel” standard módosításai – Ma-
gyarázatok az IFRS 15 „Vevőkkel kötött szerződésekből eredő árbevétel” standardhoz – az EU 
által elfogadva 2017. október 31-én (hatályba lépett 2018. január 1-jével, illetve az azt követően 
kezdődő beszámolási időszakokban) Az IFRS 15 egy ötlépéses modellt rögzít a vevőkkel kötött 
szerződésekből származó bevételek megállapítására, amely - kevés kivételtől eltekintve - a 
tranzakció típusától és az iparágtól függetlenül valamennyi esetben alkalmazandó. A standard 
előírásai az egyes nem pénzügyi eszközök értékesítéséből származó eredményhatás elszámo-
lására és értékelésére is alkalmazandók, ahol az ilyen értékesítés nem képezi a vállalkozás 
szokásos tevékenységének részét (pl. tárgyi eszközök vagy immateriális javak értékesítése). A 
standardra történő áttérés hatása nem jelentős. 
 
IAS 40 ”Befektetési célú ingatlan” standard módosításai – Befektetési célú ingatlanok átso-
rolása – az EU által elfogadva 2018. március 14-én (hatályba lépett 2018. január 1-jével, illetve 
az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) A standardra történő áttérés hatása nem 
jelentős. 
 
 
IFRS 1 és IAS 28 standardok módosításai – “IFRS-ek továbbfejlesztése (2014-2016 évek-
ben)” – Az IFRS Fejlesztési Projekt eredményeképpen az egyes standardokat érintően (IFRS 1, 
IFRS 12 és IAS 28) történt módosítás, elsődlegesen az inkonzisztenciák megszüntetése és a 
magyarázatok tisztázása érdekében – az EU által elfogadva  2018. február 7-én (az IFRS 1 és 
IAS 28 standardok esetében a módosításokat 2018. január 1- jével, illetve az azt követően kez-
dődő beszámolási időszakokban kell alkalmazni). A standardra történő áttérés hatása nem je-
lentős. 
 
 
IFRIC 22 értelmezés “Külföldi pénznemben folytatott ügyletek és előlegek” – az EU által 
elfogadva 2018. március 28-án (hatályba lépett 2018. január 1-jével, illetve az azt követően 
kezdődő beszámolási időszakokban). A standardra történő áttérés hatása nem jelentős. 
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Az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadott, de még nem hatályos új és módosított 
standardok és értelmezések  
 
Ezen pénzügyi kimutatások jóváhagyásának időpontjában a következő, az IASB által kibocsátott 
és az EU által elfogadott standardok, valamint meglévő standardok és értelmezések módosítá-
sai kerültek közzétételre hatályba lépés nélkül: 
 
IFRS 16 “Lízingek” standard – az EU által elfogadva 2017. október 31-én (hatályba lépett a 
2019. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). A standardra 
történő áttérés hatása nem jelentős. 
 
IFRS 9 “Pénzügyi instrumentumok” standard módosításai – Előtörlesztés jellemzők negatív 
kompenzációval – az EU által elfogadva 2018. március 22-én (hatályba lépett a 2019 január 1-
ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). A standardra történő áttérés 
hatása nem jelentős. 
 
IFRIC 23 “Nyereségadó kezelésével kapcsolatos bizonytalanság” – az EU által elfogadva 
2018. október 23-án (hatályba lépett a 2019 január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő be-
számolási időszakokban). A standardra történő áttérés hatása nem jelentős. 
 
 
A Csoport nem alkalmazza ezeket az új standardokat és a meglévő standardok módosításait a 
hatályos időpontok előtt. A Csoport úgy véli, hogy a jelen standardok elfogadása és a meglévő 
standardok módosítása nem lesz jelentős hatással a Csoport pénzügyi kimutatásaira a kezdeti 
alkalmazás időszakában. 

 

 
Az IASB által kibocsátott és az EU által nem elfogadott standardok és értelmezések 
Az EU által elfogadott IFRS-ek jelenleg nem különböznek jelentősen a Nemzetközi Számviteli 
Standard Testület (IASB) által elfogadott rendeletektől, kivéve az alábbi új standardokat, a meg-
lévő standardok módosításait és új értelmezéseket, amelyeket az EU-ban még nem fogadtak be 
a pénzügyi kimutatások közzétételének napjával: 
 
IFRS 3 “Üzleti kombinációk” standard módosításai – Üzleti tevékenység definíciója (hatá-
lyos azon üzleti kombinációkra vonatkozóan, amelyeknél az akvizíció dátuma a 2020. január 1-
jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokba esik, valamint az adott időszak 
kezdetén vagy azt követően bekövetkező eszközbeszerzésekre). A standardra történő áttérés 
hatása nem jelentős. 
 
IFRS 10 ”Konszolidált pénzügyi kimutatások” és IAS 28 “Társult vállalkozásokban és kö-
zös vállalkozásokban lévő befektetések” standardok módosításai – Eszközök eladása, il-
letve átadása a befektető és annak társult vagy közös vezetésű vállalkozása között (a hatályba-
lépés időpontját bizonytalan időre elhalasztották, amíg a kutatási projekt konklúzióra jut a tőke-
módszerrel kapcsolatban). A standardra történő áttérés hatása nem jelentős. 
 
IAS 1 “Pénzügyi kimutatások prezentálása” és IAS 8 “Számviteli politikák, a számviteli 
becslések változásai és hibák” standardok módosításai – Lényegesség definíciója (hatály-
ba lép a 2020. január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban). A 
standardra történő áttérés hatása nem jelentős. 
 

IAS 19 “Munkavállalói juttatások” standard módosításai – Terv módosítása, korlátozás vagy 
elszámolás (hatályba lépett a 2019. január 1-ével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási 
időszakokban). A standardra történő áttérés hatása nem jelentős. 
 

IAS 28 “Társult vállalkozásokban lévő befektetések” standard módosításai – Társult vállal-
kozásokban lévő hosszú-távú érdekeltségek (hatályba lépett a 2019 január 1-ével, illetve az azt 
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követően kezdődő beszámolási időszakokban). A standardra történő áttérés hatása nem je-
lentős. 
 
Egyes standardok módosításai -“IFRS-ek továbbfejlesztése (2015-2017 években)” – Az 
IFRS Fejlesztési Projekt eredményeképpen az egyes standardokat érintően (IFRS 3, IFRS 11, 
IAS 12 és IAS 23) történt módosítás, elsődlegesen az inkonzisztenciák megszüntetése és a 
magyarázatok tisztázása érdekében (hatályba lépett a 2019. január 1-jével, illetve az azt köve-
tően kezdődő beszámolási időszakokban). A standardra történő áttérés hatása nem jelentős. 
 
A Koncepcionális keretelvekre való hivatkozások módosításai az IFRS standardokban 
(hatályba lép a 2020. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakok-
ban). A standardra történő áttérés hatása nem jelentős. 
 

A pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek portfoliójára vonatkozó fedezeti elszámolás 
még nem került szabályozásra, mivel az EU által sincs még elfogadva a rendelet. 
 
Ezek a módosítások, új standardok és értelmezések implementációja nem befolyásolná számot-
tevően a Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásait. 

 

 

Lényeges számviteli feltételezések és becslések a számviteli politika alkalmazásakor 

 

Az IFRS követelményeinek megfelelő pénzügyi kimutatások készítése megköveteli adott becs-

lések és feltételezések alkalmazását, melyek befolyásolják a konszolidált pénzügyi kimutatá-

sokban és a jegyzetekben szereplő összegeket. 

 

A számviteli politika alkalmazása során használt lényeges feltételezések 

 

A számviteli politika alkalmazása során a Csoport vezetése bizonyos feltételezésekkel élt, me-

lyek befolyásolhatják a konszolidált pénzügyi kimutatásban szereplő összegeket (eltekintve a 

becslések hatásától, amely a következő alpontban szerepel). Ezen feltételezések a megfelelő 

jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, de a leglényegesebbek az alábbiakra vonatkoznak: 

- A halasztott adó kötelezettségeknél figyelembe vett hatások a jövőben visszafordulnak, és a 

társasági adó kulcsa a 2017. január 1-től hatályos 9% marad 

- Bizonyos függő kötelezettségek kimenetele 

- A Csoport a Zipper Services Srl-ben és a Direct Services Ood-ban 50%-os részesedéssel ren-

delkezik. Egyezmények alapján a Csoportnak meg van a jogosultsága ezen Társaságok vezető 

tisztségviselőinek kijelölésére és azok visszahívására, valamint a Társaságok tevékenységének 

közvetlen befolyásolására. Ezek alapján a Csoport vezetése elismeri, hogy a Csoport képes 

közvetlen módon befolyásolni a szóban forgó leányvállalatok tevékenységét egyoldalúan is és, 

ezáltal közvetlenül irányítani azokat. 

 

 

Bizonytalanságok a becslésekben 

 

Az IFRS követelményeinek megfelelő konszolidált pénzügyi kimutatás készítése megköveteli 

becslések alkalmazását, melyek befolyásolják a konszolidált pénzügyi kimutatásban és a jegy-

zetekben szereplő összegeket. Ezen becslések a vezetőség jelenlegi eseményekre vonatkozó 

legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges eredmények eltérhetnek azoktól. Ezen becs-

lések a megfelelő jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, de a leglényegesebbek az aláb-

biak: 

- Pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása 

- Tárgyi eszközök hasznos élettartamának megállapítása 

- A tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatározása 

- A céltartalék értékének a meghatározása  
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3 Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 

 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

Pénzeszközök és pénzegyenértékesek 1 020 318 866 748 

Pénzeszközállomány összesen: 1 020 318 866 748 

 

4 Követelések 
 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

Vevők 4 740 025 4 664 229 

Kétes követelésekre képzett értékvesztés -3 152 -5 652 

Összesen: 4 736 873 4 658 577 

 
A vevő követelések valós értéke a könyv szerinti értéknek felel meg. A vevőkövetelések egyen-
lege 4 737 millió Ft, amely 78 millió Ft-tal (2%-kal) nagyobb, mint 2017. év végén.  

 
 A követelésekre képzett értékvesztések mozgását az alábbi táblázat mutatja: 
 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

Követelésekre képzett értékvesztés nyitó állománya 5 652 13 329 

Értékvesztés képzés 663 4 473 

Értékvesztés visszaírása -3 163 -12 150 

Követelés kivezetés behajthatatlan követelésként 0 
 
 

0 
 
 Követelésekre képzett értékvesztés záró állománya 3 152 5 652 

 
 

5 Készletek 
 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

Alapanyagok 2 071 227 1 947 564 

Befejezetlen termelés 873 262 594 174 

Késztermékek 669 153 528 086 

Áruk 36 320 42 936 

Készletekre elszámolt halmozott értékvesztés -131 275 -309 117 

Összesen: 3 518 687 2 803 643 

 
 
A készletek értéke 3 519 millió Ft, amely 715 millió Ft-tal (26,0%-kal) magasabb, mint 2017. de-
cember 31-én. Az alapanyagok értéke tárgyévre 124 millió Ft-tal (6%-kal) nőtt az előző év végi 
adathoz viszonyítva, melynek oka a biztonsági termékek gyártásának megnövekedett alap-
anyagigénye volt. A befejezetlen termelés 279 millió Ft-tal (47%-kal) nőtt 2017. december 31-i 
egyenlegéhez viszonyítva, amelyet a félkész termékek növekedése okozott. 
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6 Folyó adókövetelések, egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások 

 

 
 2018. 

december 31. 
2017. 

december 31. 

Aktív időbeli elhatárolások 457 423 529 199 

Ebből: teljesített, ki nem számlázott árbevétel 325 795 340 610 

Ebből: kamatelhatárolás 23 089 17 411 

Ebből: bérleti díjak 77 285 48 945 

Letétbe helyezett pénzeszköz miatti követelések 336 639 395 846 

Adott előleg 82 394 210 821 

Ebből: beruházásra adott előleg 78 062 190 013 

Ebből: egyéb előleg 4 332 20 808 

Munkavállalói kölcsön 3 282 32 445 

Egyéb követelések 57 611 57 303 

Egyéb forgóeszközök összesen és aktív időbeli elhatárolások: 937 349 1 225 614 

 
 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

ÁFA követelés 49 958 123 328 

Társasági adó követelés 15 972 20 715 

Egyéb adókövetelés 9 759 25 605 

Folyó adókövetelések összesen: 75 689 169 648 

 
 
A folyó adókövetelések év végi egyenlege 94 millió Ft-tal kisebb, mint az előző évben, amelyet az 
általános forgalmi adó 73 millió Ft-os csökkenése, a társasági adó követelés 5 millió Ft-os csökkenése 
és az egyéb adókövetelések 16 millió Ft-os csökkenése határozott meg.  
Az aktív időbeli elhatárolások értékének jelentős részét a román leányvállalatok tárgyévet érintő 
mérlegfordulónapig ki nem számlázott tételei teszik ki. A munkavállalói kölcsönök esetében a kamat 
egységesen a jegybanki alapkamat + 5%. 
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7 Ingatlanok, gépek és berendezések 
 

 Ingatlanok 
Gépek és 

berendezé-
sek 

Vagyoni 
értékű jo-

gok 

Járművek és 
egyéb felsze-

relések 

Beru-
házások 

 
Összesen 

Bekerülési érték:       

2017. január 1. 4 583 101 12 587 258 10 767 1 918 167 45 056 19 144 349 

Aktiválás 61 470 976 824 0 260 572 1 351 029 2 649 895 

Növekedés 0 0 0 0 -1 298 866 -1 298 866 

Csökkenés 0 -325 429 0 -3 444 0 -328 873 

2017. december 31. 4 644 571 13 238 653 10 767 2 175 295 97 219 20 166 505 

2018. január 1. 4 644 571 13 238 653 10 767 2 175 295 97 219 20 166 505 

Aktiválás 23 807 1 054 290 20 166 485 022 2 180 653 3 763 938 

Növekedés -2 255 -496 602 0 -75 791 -1 563 119 -2 137 767 

Csökkenés 0 0 0 0 -22 301 -22 301 

2018. december 31. 4 666 123 13 796 341 30 933 2 584 526 692 453 21 770 376 

Halmozott értékcsökke-
nés: 

      

2017. január 1. 1 335 289 9 146 809 10 767 1 421 778 0 11 914 643 

Éves leírás 108 428 791 431 0 156 396 0 1 056 255 

Értékvesztés -53 096 0 0 0 0 -53 096 

Csökkenés 0 -313 006 0 -9 717 0 -322 723 

2017. december 31. 1 390 621 9 625 234 10 767 1 568 457 0 12 595 079 

2018. január 1. 1 390 621 9 625 234 10 767 1 568 457 0 12 595 079 

Éves leírás 130 474 801 461 0 189 231 0 1 121 166 

Értékvesztés 0 0 0 0 0 0 

Csökkenés 0 -423 896 0 -71 862 0 -495 758 

2018. december 31. 1 521 095 10 002 799 10 767 1 685 826 0 13 220 487 

Nettó könyv szerinti érték       

2017. január 1. 3 247 812 3 440 449 0 496 389 45 056 7 229 706 

2017. december 31. 3 253 950 3 613 419 0 606 838 97 219 7 571 426 

2018. december 31. 3 145 028 3 793 542 20 166 898 700 692 453 8 549 889 

A tárgyi eszközök valós értéke meghaladja a könyv szerinti értéket, ezért nem indokolt terven 

felüli értékcsökkenés elszámolása. Az ANY Ingatlanhasznosító Kft. ingatlanjaira az Unicredit 

Bank Zrt. 1.550 millió Ft összeg erejéig jelzálogjogot jegyeztetett be az ANY Ingatlanhasznosító 

Kft. által felvett hitel fedezetére. 2018-ban a növekedést főleg termelő berendezések beszerzé-

se okozta. 
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8 Goodwill 
 
 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

Bekerülési érték 335 857 335 857 

Goodwill nettó érték 335 857 335 857 

 
 
Bekerülési érték 
 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

Goodwill év eleji nyitó nettó értéke 335 857 335 009 

Goodwill év végi záró nettó értéke 335 857 335 857 

 
 
 
Halmozott goodwill értékvesztés 
 

Év végén a Csoport megvizsgálta a goodwill megtérülési értékét és megállapította, hogy nincs 
szükség értékvesztés elszámolására.  A Csoport a goodwill értékelésekor a leányvállalatok 5 
éves jövőbeli terveiből indul ki, árbevétel és EBITDA értékeket diszkontál jelenértékre, me-
lyekből piaci mutatókat alapul véve számít cégértéket, összehasonlítva azt a befektetés érté-
kével. 
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9 Immateriális javak 

 

 
Aktivált kutatás-

fejlesztési költségek  
Software-ek  

Immateriális javak ösz-
szesen 

Bekerülési érték:    

2017. január 1. 269 161 0 269 161 

2017. december 31. 269 161 0 269 161 

    
2018. január 1. 269 161 0 269 161 

Növekedés 0 100 544 100 544 

2018. december 31. 269 161 100 544 369 705 

    
Halmozott amortizáció:    

2017. január 1. 219 095 0 219 095 

Éves leírás 13 488 0 13 488 

2017. december 31. 232 583 0 232 583 

    
2018. január 1. 232 583 0 232 583 

Éves leírás 11 864 0 11 864 

2018. december 31. 244 445 0 244 445 

    
Nettó könyv szerinti 

érték 
   

2017. január 1. 50 066 0 50 066 

2017. december 31. 36 578 0 36 578 

2018. december 31. 24 716 100 544 125 260   

 
A növekedést a 2018 év végi örök szoftver licenszek beszerzése okozta. 
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10 Folyó adókötelezettségek, egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 

 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

Elhatárolt vezetői prémium 47 950 269 930 

Egyéb elhatárolás 162 446 653 007 

Ebből: be nem érkezett szállítói számlák 47 242 448 488 

Társadalombiztosítás 35 568     29 388 

Bérköltség 265 699 238 326 

Vevőktől kapott előlegek 47 861 219 300 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 169 993 155 561 

Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások ösz-
szesen: 

729 517 1 565 412 

 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

 ÁFA 403 107 301 839 

 Személyi jövedelemadó 65 680 59 109 

Egyéb adók 138 504 158 866 

Folyó adókötelezettségek összesen: 607 291 519 814 

 
A folyó adókötelezettségek, egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke összesen 
1337 millió Ft, amely 748 millió Ft-tal (36%-kal) kisebb, mint 2017. december végén. A csökke-
nést a legnagyobb mértékben az egyéb elhatárolások között a be nem érkezett szállítói szám-
lák változása okozta. 
 

11 Céltartalék 

 
 2018. 

december 31. 
2017. 

december 31. 

Becsült járulék- és adókötelezettség 78 300 0 

Céltartalék összesen: 78 300 0 

 
A céltartalék a becsült járulék és adókötelezettséghez kapcsolódóan került elszámolásra. 
 

  

12 Rövid és hosszú lejáratú hitelek 

 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

   

Anyavállalati folyószámlahitel 4 550 948 2 946 317 

Összes folyószámlahitel 4 550 948 2 946 317 

Leányvállalat hosszú lejárató hitel egy éven belüli része 197 563 197 563 

Leányvállalatok egyéb rövid lejáratú hitele 138 982 16 070 

Összes rövid lejáratú hitel (folyószámlahitellel együtt) 4 887 493 3 159 950 

   

Leányvállalati hosszú lejáratú hitel 1 253 267 1 445 016 

Összes hosszú lejáratú hitelek 1 253 267 1 445 016 

Összes hitel és kölcsön: 6 140 760 4 604 966 
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A Csoport működéshez 6,2 milliárd Ft folyószámlahitel kerettel (piaci kamatozású, alapja 1 havi 

BUBOR) rendelkezik, melyből a felhasznált egyenleg 2018 év végén 4.551 millió Ft. A 6,2 milliárd Ft 

összegű hitelkeretből 0,2 milliárd összegű hitelkeret zálogjog követeléssel és árbevétel engedménye-

zéssel biztosított. A Csoporton belül az ingatlanokat birtokló ANY Ingatlanhasznosító vásárlása során 

felvett hosszú lejáratú hitel összege 2 025 millió Ft volt, amelynek év végi egyenlege 1 432 millió Ft, 

ebből hosszú lejáratú rész 1 235 millió Ft, rövid lejáratú rész 198 millió Ft. További részletek a 21 

Függő kötelezettségek pontban találhatóak a hitellel kapcsolatban. 

 

 

13 Jegyzett tőke 
 
 Jóváhagyott, kibocsátott jegyzett tőke (névértéken eFt-ban) a következőképpen alakult: 
 

 2018. december 31. 2017. december 31. 

 Kibocsátott Saját Kibocsátott Saját 

Névre szóló részvé-
nyek 

1 449 876 43 986 1 449 876 43 986 

 1 449 876 43 986 1 449 876 43 986 

 
A Társaság által kibocsátott részvények száma 14.794.650 db, amelyek névértéke 98 Ft/db.  

 

 

 

 

 

14 Saját részvények 

 
A Társaság saját tulajdonában lévő ANY Nyrt. törzsrészvények állománya 2018. december 31-
én 448 842 darab, mely 1.014 Ft/db-os árfolyamon vannak jelenleg az anyavállalat könyveiben.  

 

 

 

15 Eredménytartalék, kisebbségi részesedés 

 
A Társaság felosztható eredménytartaléka az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. nemzetközi szabá-
lyok szerint készült egyedi éves beszámolóján, valamint a kapcsolódó magyar számviteli törvé-
nyen és a Polgári Törvénykönyven alapul. A Társaság nemzetközi szabályok szerinti beszámo-
ló szerinti eredménytartalékának összege 3 268 926 ezer Ft, amelyből 1 031 403 ezer Ft nem 
osztható fel. A Társaság felosztható eredménytartaléka 2 237 523 ezer Ft. 
 

 
A kisebbségi részesedés a saját tőkének azon része, mely a Csoport leányvállalatainak anya-
vállalaton kívüli tulajdonosait illeti meg tulajdoni hányaduk arányában.   
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16 Nettó árbevétel 

  

2018.01.01-től kezdődően, az IFRS-t alkalmazó társaságok számára kötelező az IFRS 15 alkalmazá-

sa. Az új standard vonatkozik minden olyan gazdálkodó egységre, amely szerződéses kapcsolatba 

lép ügyfeleivel. Alapelve, hogy a gazdálkodó egységnek a bevételeket úgy kell elszámolnia, hogy az 

olyan összegben jelenítse meg az ígért áruk és szolgáltatások vevőnek való átruházását, amely kife-

jezi azt az ellenértéket, amelyre a gazdálkodó egység a várakozásai szerint jogosult lesz az áruk és 

szolgáltatások ellenében. 

 

 

Árbevétel 
2018. év 
ezer Ft 

2017. év 
ezer Ft 

Vevői szerződésekből származó árbevétel 30 527 082 26 180 920 

Egyéb forrásból származó bevétel 0 0 

Árbevétel összesen 30 527 082 26 180 920 

 

 

Követelések értékvesztése 
2018. év 
ezer Ft 

2017. év 
ezer Ft 

Vevőkövetelésekre, szerződéses eszközökre elszámolt értékvesztés 0 0 

Egyéb szerződésekből származó értékvesztés 0 0 

Értékvesztés összesen 0 0 

 

 

Árbevétel termékkategóriánkként  
2018. év 
ezer Ft 

2017. év 
ezer Ft 

Biztonsági termékek, megoldások 9 474 626 6 499 438 

Kártyagyártás, megszemélyesítés 9 249 982 7 652 416 

Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás 9 662 959  10 252 528  

Hagyományos nyomdatermékek 1 496 010 1 288 203 

Egyéb 643 505 488 335 

Nettó árbevétel összesen 30 527 082 26 180 920 
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A 2018-ban keletkezett árbevétel a következő országokban merült fel: 
 

Árbevétel megbontás országonként (ezer forintban) 
2018. év 2017. év 

ezer Ft ezer Ft 

Magyarország 19 456 851 15 061 543 

Románia 7 023 781 7 667 372 

Bulgária 1 534 682 1 289 291 

Németország 749 701 999 347 

Afrika 496 444 262 366 

Szlovákia 329 526 268 032 

Ausztria 231 885 88 325 

Cseh Köztársaság  161 595 210 017 

Moldova 107 337 109 693 

Srí Lanka 98 927 48 407 

Lengyelország 95 557 42 656 

Norvégia 57 154 56 397 

Albánia   54 051     0 

Kazahsztán   29 992     687 

Izland 21 083 19 657 

Egyesült Királyság 18 246 15 313 

Olaszország 15 436 12 349 

Finnország 15 374 8 075 

Ciprus 10 918 8 589 

Hollandia 9 743 2 711 

Egyéb 3 912 5 168 

Svájc     2 450     166 

Saint Vincent és Grenadine-szigetek 2 437 4 759 

Nettó árbevétel összesen 30 527 082 26 180 920 
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17 Egyéb bevétel / ráfordítás, nettó 
 

 
2018. év 
ezer Ft 

2017. év 
ezer Ft 

Céltartalék feloldás 19 762 69 211 

IAS 36 szerint korábban eredmény terhére elszámolt értékvesz-
tés visszaírása 

0 53 095 

Követelésre visszaírt értékvesztés 967  16 654 

Készletre visszaírt értékvesztés 3 709 111 

Kapott támogatás 16 158 0 

Kapott engedmény 11 874 0 

Egyéb tételek 49 572 39 944 

Egyéb bevételek összesen 102 042 179 015 

Céltartalék képzés 78 300 0 

Készletek értékvesztése, selejtezése 47 317 57 966 

Építményadó, telekadó 30 351 36 035 

Véglegesen átadott pénzeszköz 10 393 35 840 

Bírságok 28 341 4 842 

Követelések értékvesztése 663 4 472 

Céltartalék képzés 0 0 

Egyéb tételek 32 475 28 445 

Egyéb ráfordítások összesen 227 840 167 600 

Összesen -125 798 11 415 

   
 

A vevő és készlet értékvesztések nem egy Társaság esetében merültek fel, ezért a tárgyévi ér-
tékvesztés képzések és visszaírások nettó módon való kimutatása nem lehetséges. 
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18 Értékesítés közvetlen önköltsége valamint általános és fel nem osztott költségek 
 
 
 Az értékesítés közvetlen költségei és az általános fel nem osztott költségek az alábbi tényezők-

ből állnak össze: 
 
 

 2018. év 
ezer Ft 

2017. év 
ezer Ft 

    
Anyagjellegű ráfordítások 21 590 217 17 270 028 

Személyi jellegű ráfordítások 6 505 247 5 957 398 

Értékcsökkenés 1 133 030 1 069 743 

Készletek állományváltozása és saját teljesítmények értéke -615 121 -104 008 

Költségek összesen 28 613 373 24 193 161 

   

Értékesítés közvetlen önköltsége 22 488 366    18 187 629    

Általános és fel nem osztott költségek 6 125 007    6 005 532    

Értékesítés közvetlen és közvetett költségei összesen 28 613 373 24 193 161 

 

 
2018. év során a Csoport dolgozóinak statisztikai átlaglétszáma 933 volt (2017-ben: 888). 

 
 

19 Adózás 
 
 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

   

Helyi iparűzési adó 204 160 179 905 

Társasági adó 144 870 169 402 

Innovációs járulék 3 216 2 872 

Tárgyévi adóráfordítás 352 246 352 179 

Halasztott adó ráfordítás 9 319 7 912 

     Összes adóráfordítás 361 565 360 091 

 
 
A magyar Országgyűlés döntése értelmében a társasági adó mértéke egységesen 9%. A Cso-
port belföldi társaságai esetében a halasztott adó kalkuláció számításánál ezen adókulcsot vet-
tük figyelembe. A Csoport külföldi társaságainak adófizetési kötelezettségét az adott országban 
érvényes adózási szabályok szerint vettük figyelembe. A Csoport külföldi társaságainak halasz-
tott adó hatása nem jelentős. 

 

Az adójogszabálynak megfelelően a Társaságnak lehetősége van arra, hogy fejlesztési tartalé-

kot képezzen (amelyet a társasági adóalap csökkentő tételként vehet figyelembe). A tartalékból 

megvásárolt eszközök értékcsökkenése adóalap-csökkentő tételként nem vehető figyelembe, 

ezért ez egy gyorsított amortizáció figyelembe vételével egyezik meg. A Társaság tárgyévben 

és az azt megelőző években is adózás előtti eredményének terhére tartalékot határolt el. A Tár-
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saság halasztott adó kötelezettséget számolt el az eszközeinek számviteli- és adótörvény sze-

rinti értékcsökkenésből származó különbözetére. A Társaság a halasztott adó kötelezettségeit 

csökkentette a saját részvények magyar számviteli törvényekből adódó értékelésének különbö-

zetével. 

 

A korábbi évek negatív adóalapjával a vállalkozás a következő években csökkentheti a jövőbeni 

pozitív adóalapjait (annak 50%-áig). A negatív adóalapok miatt felmerülő halasztott adó eszköz-

zel a Társaság halasztott adó kötelezettségeit csökkenti. A Társaság 2016-ban vevői értékvesz-

tések különbözeteként feloldott halasztott adókövetelést. 
 

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-t és leányvállalatait a NAV rendszeresen ellenőrzi. Mivel az 

egyes tranzakciókra vonatkozó adótörvények és előírások alkalmazása többféleképp értelmez-

hető, a pénzügyi kimutatásokban kimutatott összegek a későbbiekben az adóhatóság végső 

döntésének tükrében változhatnak. A legutolsó átfogó NAV ellenőrzés 2015-ben volt az anya-

vállalatnál 2010, 2011, 2012-es évekre vonatkozóan, minden adónemre kiterjedően. A vizsgálat 

során az adóhatóság nem tárt fel jelentős hibát. 

 

A halasztott adó kötelezettségek és követelések nettó módon való kimutatásának feltételei telje-

sülnek, hiszen halasztott adó csak a magyar adóhatóság szabályozása alá tartozó csoporttagok 

esetében merül fel.. 

 

 

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

   

Nyitó halasztott adókötelezettség 343 458 335 944 

Halasztott adó fejlesztési tartalék miatt 8 472 4 498 

Fejlesztési tartalékhoz nem kapcsolódó eszkö-
zök számviteli- és adótörvény szerinti érték-
csökkenésének halasztott adó különbözete 

-20 3 016 

     Záró halasztott adókötelezettség 351 910  343 458  

 
 2018. 

december 31. 
2017. 

december 31. 

   

Nyitó halasztott adókövetelés 28 927 33 823 

Vevői értékvesztésre képzett halasztott adókö-
vetelés 

-27 -846 

Elhatárolt veszteségre képzett halasztott adókö-
vetelés 

-4 814 -4 050 

     Záró halasztott adókövetelés 24 086 28 927 

   

 2018. 
december 31. 

2017. 
december 31. 

   

Nyitó nettó halasztott adókötelezettség 314 531 302 121 

Záró nettó halasztott adókötelezettség 327 824 314 531 

 
  



 
  

  

Minden adat ezer Ft-ban feltüntetve, kivéve, ha másképp van jelölve. 

 

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.  
Konszolidált pénzügyi kimutatásai és 
Könyvvizsgálói jelentése 2018.12.31. 

 

          41  

 
A tényleges társasági adó mértéke a következő tételek miatt tért el a törvényes mértéktől: 
 

 2018.  
december 31. 

2017.  
december 31. 

Adózás és kisebbségi részesedés előtti eredmény 1 752 165 1 904 125 

   

9% adókulcs(*) 157 695   171 371   

Egyéb állandó eltérések (**) -12 825  -1 969 

   

Jövedelemadó-fizetési ráfordítás 144 870 169 402 

(*) A külföldi adózási szabályokat ennél a számításnál nem vettük figyelembe. Az ebből adódó eltérések az Egyéb állan-

dó eltérések soron találhatók. 2018-ban érvényes 9%-os adókulccsal kalkuláltunk. 
(**) Az egyéb állandó eltérések az adóalap módosító tételekből és a külföldi leányvállalatok eltérő adókulcsából keletkez-

tek. 

 

20 Egyéb átfogó tárgyévi eredmény 

 

 

Egyéb átfogó tárgyévi eredmény 
2018.  

december 31. 
2017.  

december 31. 

   

Forinttól különböző nem monetáris, devizás 
pénzügyi helyzet kimutatás tételek átérté-
kelésének hatása IAS 21 szerint 

                    50 337     -5 988 

CF fedezeti ügylet tartaléka 49 081 -87 214 

Halasztott adó egyéb átfogó eredményt érin-
tő része 

-3 974 -4 498 

Egyéb átfogó tárgyévi eredmény össze-
sen 

95 444 -97 700 

 

 

21 Részvényenkénti eredmény 

 

 
A részvényenkénti eredmény (EPS) számításához használt forgalomban lévő részvények sú-
lyozott átlaga és a nettó eredmény, valamint a kiszámított részvényenkénti eredmény részlete-
zése: (a forgalomban lévő részvények száma és a nettó eredmény az „alap” és a „higított” EPS 
esetén is ugyanaz) 

 

 2018.  
december 31. 

2017.  
december 31. 

   

A forgalomban lévő részvények súlyozott átlaga: 14 345 808 14 345 808 

A részvényenkénti eredmény számításánál figyelem-
be vett eredmény 

1 139 695 1 132 123 

   

Részvényenkénti eredmény alap és higított módszer 
esetén: 

  

Alap(„basic”) (Ft/részvény) 79 79 

Higított („fully diluted”) (Ft/részvény) 79 79 
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22 Függő kötelezettségek 

 

 
A Társaság bankgarancia keretszerződést kötött. A felhasznált bankgaranciák különböző állami és 
vállalati pályázatokhoz kapcsolódnak. A felhasználható garanciák maximális összege 2 120 millió 
Ft. A Társaság a garancia keretből összesen 659 millió Ft-ot használt fel, amelyek tenderekhez 
kapcsolódnak.  

Az ANY Ingatlanhasznosító Kft. hosszú lejáratú hiteléhez kapcsolódóan az ANY Biztonsági Nyom-
da Nyrt. garanciát nyújtott 1.550 millió Ft értékben az Unicredit Bank Hungary Zrt. részére. ANY 
Biztonsági Nyomda Nyrt. további 3,0 millió EUR összegben garanciát nyújtott az Unicredit Bank 
Hungary Zrt. részére az ANY Ingatlanhasznosító Kft. 3,0 millió EUR összegű treasury hitelkeret-
ének biztosítékaként. 

 
A Társaság 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban és 2017-ben átvezetett lekötött tartalékok 
közé a jövőbeli beruházások fedezetére, amelyből összesen 522 millió Ft még nem került felhasz-
nálásra. A magyar adótörvénynek megfelelően csökkentettük a társasági adóalapot ezzel az ösz-
szeggel. Ennek feltétele, hogy az elkülönített összeget beruházásra használják fel a következő hat 
adóévben, ellenkező esetben a kapcsolódó pótlékokkal együtt vissza kell fizetni a levont társasági 
adót az adóhatóságnak.  

 

23 Rövid és hosszú lejáratú lízing kötelezettségek 
 
 

A Csoport lízingállománya tárgyévben anyavállalati és leányvállalati termelő eszközök lízingelé-
séből tevődik össze, melynek éven belüli része 385.607 ezer Ft, éven túli része 481.700 ezer Ft, 
mely a következő üzleti években válik esedékessé. 
 
 

Lízing tőkekötelezettségek (eFt-ban) 2018.12.31. 2017.12.31. 

   

Rövid lejáratú rész (1 éven belüli lejáratú) 385 607 323 518 

Hosszú lejáratú rész (1-5 éven belüli lejáratú) 481 700 376 385 

Összesen 867 307 699 903 
 
 

 A lízingelt eszközök valós értéke a könyv szerinti értéknek felel meg, a minimális lízingdíjak 

becsült jelenértéke a lízing kötelezettségek könyv szerinti értékének felel meg. A Csoport köny-

veiben szereplő lízingek fedezete maga a tárgyi eszköz. 

 
Operatív lízing 

 

Az anyavállalat járműveket bérel harmadik féltől.  Az operatív lízingek költségként elszámolt 

összege 2018-ban 86.570 ezer Ft. Ezen operatív lízing szerződések esetében a következő jö-

vőbeni bérleti díj kifizetések várhatók 

 

Operatív lízing (eFt-ban) 
1 éven belüli 

lejáratú 
1-5 éven belüli 

lejáratú 
5 éven túli 

lejáratú 

    

Gépjármű bérlet 70 073  16 497  0  

Összesen 70 073  16 497  0  

 

 



 
  

  

Minden adat ezer Ft-ban feltüntetve, kivéve, ha másképp van jelölve. 

 

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.  
Konszolidált pénzügyi kimutatásai és 
Könyvvizsgálói jelentése 2018.12.31. 

 

          43  

 

 

 

24 Származékos pénzügyi kötelezettségek 

 

 
A csoport a változó kamatozású hosszú lejáratú hitelét kamat csere ügylettel fedezte, amely a teljes 
futamidő alatt fennáll.  Pénzügyi kötelezettségként a kamat csere ügylet valós értéke került bemuta-
tásra 2018-ban, amelynek összege 38 133 ezer Ft. 
 
A származékos pénzügyi kötelezettség valós értékének meghatározása a mérleg fordulónapján érvé-
nyes, tranzakciós költségek levonása nélküli jegyzett piaci árak alapján történik. Az IFRS13 valós 
értékelésről szóló standard alapján ez Level1 szintű értékelésnek felel meg. 
 
A hosszú lejáratú hitelekhez kapcsolódóan a pénzügyi kötelezettség egy cash-flow fedezeti ügyletből 
származik. A cash-flow fedezeti ügylet kamat csere ügyletet tartalmaz, mely a változó kamatozású 
forint hitel kamat kockázatát fedezi. A változó kamatozású hitel cash-flow-ja a futamidő végéig (2026-
ig) minden negyedévben megegyezik a kamat csere ügylet cash-flow-jával, ezáltal 100%-os haté-
konyságot biztosítva.  

 

 

 

 

 

25 Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók 

 

 

Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók 
2018. 2017. 

ezer Ft ezer Ft 

Összes kiszűrt követelés és aktív időbeli elhatárolás 1 613 410 803 983 

Összes kiszűrt kötelezettség és passzív időbeli elhatárolás 1 614 059 801 946 

Összes kiszűrt bevétel 1 243 302 841 920 

Összes kiszűrt ráfordítás 1 247 153 841 979 

 

 

A kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók szokásos piaci áron történtek. A kapcsolt felekkel szem-

beni tranzakciók során az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. értékesít késztermékeket a leányvállala-

tai felé, akik azokat külső vállalkozások felé tovább értékesítik. Ezen kívül az ANY Biztonsági 

Nyomda Nyrt. vásárol a leányvállalatoktól készterméket, valamint eszközöket bérel. A termék érté-

kesítésen és szolgáltatás beszerzésen kívül a leányvállalatoknak adott és leányvállalatoktól kapott 

rövid lejáratú kölcsönök jelennek meg, mint kapcsolt felekkel folytatott tranzakció.  

 

A Csoport 2018-ban 136 millió forint értékben vett igénybe management szolgáltatást az EG Capi-

tal-tól. 
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26 Felügyelő Bizottsági és Igazgatósági tagok díjazása 

 

A Felügyelő Bizottság részére 9 912 ezer Ft, az Igazgatóság részére 5 950 ezer Ft kifizetés tör-

tént 2018-ban. 
Az alábbi táblázat az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a vezető tisztségviselők megbízá-
sának kezdetét és lejáratát mutatja, valamint részesedésüket az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-
ben 2018.12.31-én. 
 

 

Jelleg 
1
 

Név Beosztás 
Megbízás 
kezdete 

Megbízás vé-
ge/megszűnése 

ANY részvény 
tulajdon (db) 

IT Dr. Erdős Ákos
2
 IT elnök 1993* 2023.04.30

 
2 195 253     

IT Zsámboki Gábor 
IT elnök-
helyettes** 

2005.08.11* 2023.04.30 143 923 

IT Gyergyák György IT tag 1994* 2023.04.30 200 000 

IT Kadocsa Péter IT tag 2010.04.30* 2018.04.05 0 

IT Dr. Kepecs Gábor IT tag 2018.05.31 2023.04.30 0 

IT Erdős Tamás
3
 IT tag 2014.05.31

 
2023.04.30 1 000 001 

IT Erwin Fidelis Reisch IT tag 2014.05.31
 

2023.04.30 0 

FB Dr. Sárközy Tamás FB elnök 2007.03.30* 2019.05.31 0 

FB Dr. Gömöri Istvánné
4
 

FB elnök-
helyettes 

2005.08.11* 2019.05.31 536 703 

FB Berkesi Ferenc FB tag 2005.08.11* 2019.05.31 0 

FB Dr. Novotny Erzsébet FB tag 2010.04.30* 2019.05.31 5 320 

FB Dr. Repa Imre FB tag 2007.03.30* 2019.05.31 0 

FB Dr. Stumpf János FB tag 2011.04.19* 2019.05.31 0 

ANY részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N: 4 081 200 

 
1
 Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB) 

2
 Dr. Erdős Ákos az EG Capital LLC-n és a Fortunarum Kft-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. 

3
 Erdős Tamás a Digital Forest LLC -n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. 

4
 Dr. Gömöri Istvánné a BELU S.A.R.L-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket. 

* A 2014. március 31-i éves rendes közgyűlésen újraválasztva 

** Zsámboki Gábor  2014. augusztus 11-e óta az Igazgatóság elnök-helyettese 

 

 
 

27 EU támogatások 

 
A Csoport 2018. december 31-én speciális nyomtató rendszerek vásárlásához, workflow mana-
gement és on-line értékesítési portál fejlesztéséhez vesz igénybe EU támogatást. Az elnyert 
támogatás értéke 90.318 ezer Ft volt, melyből a 2018. december 31-én fel nem használt egyen-
leg 26.911 ezer Ft. A megvalósult beruházások bekerülési értéke 136.321 ezer Ft volt, melyek 
könyv szerinti értéke 2018. december 31-én 52.076 ezer Ft.  
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28 Kockázatkezelés 
 

Árfolyam kockázat 
A Csoport külföldi devizában folytatott tranzakciói közül az EURO alapú tranzakciók a legjelen-
tősebbek. Kötelezettség oldalon főként az alapanyag beszerzésből adódik devizás kötelezettség, 
melynek árfolyamkockázatát a Csoport a természetes fedezetként szolgáló külföldi értékesítés-
ből adódó követeléseivel fedezi. A Csoport külföldi devizára szóló kötelezettségeinek és követe-
léseinek egyenlegéből adódóan a Csoport deviza kockázata mérsékelt. 

ANY Csoport Pénznem 2018.12.31. 2017.12.31. 

  
 

 

Devizás követelések EUR 2 700 402  4 150 242  

  BGN 1 269 673  945 609  

 RON 26 312 885  33 691 963  

  MDL 971 824  961 461  

 DKK 26 753  44 839  

 SEK 19 555 0  

 USD 53 0 

Összesen (ezer Ft-ban)  2 910 556   3 696 457   

    

Devizás pénzeszközök EUR 328 428  458 589  

  USD 140 155  8 167  

  GBP 1 889 0  

  BGN 1 145 509  1 588  

 RON 7 441 286  1 723 050  

  MDL 3 056 254  4 244 910  

 DKK 0 0 

 SEK 0 0 

Összesen (ezer Ft-ban)  897 779  735 575  

    

Devizás kötelezettségek EUR 1 144 288  1 819 189  

 USD 8 465  18 689  

  CHF 44 208  17 500  

 BGN 657 977  707 557  

  RON 21 633 280  19 432 962  

  MDL 351 582  503 979  

Összesen (ezer Ft-ban)   1 991 829  1 999 849  

    

Eredményhatás egy esetleges 
devizanemenkénti 1%-os fo-
rint gyengülés (árfolyam nö-
vekedés) esetén (ezer Ft-ban) 

  
2018.12.31. 

 
2017.12.31. 

 

Árfolyamhatás a devizás esz-
közökre 

  38 083  44 320  

Árfolyamhatás a devizás köte-
lezettségekre 

  -19 918 -19 999 

Összesített árfolyamhatás   18 165  24 321  
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A Csoport a pénzügyi instrumentumokat (pénzeszközök, követelések, szállítók, hitelekkel kap-

csolatos kötelezettségek) az amortizált bekerülési érték szabályainak megfelelően értékeli. 

Éven túli követelések, kötelezettségek esetén a megfelelő diszkontráta alkalmazásával figye-

lembe veszi a pénz időértékét, hitelekkel kapcsolatos kötelezettségek esetén pedig az effektív 

kamatlábat.  A Csoport lejáratig és eladásra tartott pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. 
 

 
Kamat kockázat 
 
A Csoport mérsékelt eladósodottsági szintjéből adódóan a kamatok esetleges jövőbeni változá-
sa nem befolyásolná jelentősen a Csoport által fizetendő kamatok nagyságát. A Csoport év végi 
hitelállományából kiindulva egy hiteleinket érintő esetleges 1 százalékpontos hitelkamat emel-
kedés hozzávetőlegesen 45.509 eFt többlet kamatköltséget jelentene 2018-ban. (Ez a szám a 
2017-es évre 29.463 ezer Ft volt.) 
A Csoport változó kamatozású hosszú lejáratú forint hitelét, kamat csere ügylettel fedezte. A 
kamat csere ügylet a hosszú lejáratú hitel teljes futamidejére vonatkozik.    
 

 

Likviditási kockázat 
 
A Csoport a likviditási kockázat kezelését a tartalékok, banki hitelkeretek és tartalékolt hitelfelvé-
teli lehetőségek megfelelő szinten tartásával, a tervezett és tényleges cash-flow adatok folyama-
tos nyomon követésével, valamint a pénzügyi eszközök és kötelezettségek lejáratainak egyezte-
tésével végzi.  
A Csoport likviditási kockázata, köszönhetően a magas nettó forgótőke állománynak, alacsony. 
A szállítók, lízingkötelezettségek és hitelek esedékességének időbeli bontását a következő táb-
lázat mutatja: 
 

ANY Csoport 2017. év 
1 hóna-

pon belül 
1 - 3 hó-

nap 
3 hónap -   

1 év 
1 - 5 év 5 éven túl Összesen: 

Szállítók 2 127 096  523 454  8 075  123  0  2 658 748  

Lízingkötelezettségek 27 265  54 865  241 388  376 385  0  699 903  

Hitelek 144 674  21 698  2 993 578  12 684  1 432 332  4 604 966  

Egyéb kötelezettségek és 
elhatárolások (adók nél-
kül) 

1 089 982  154 447  320 898  85  0  1 565 412  

Folyó adókötelezettségek 511 704  8 110  0  0  0  519 814  

Összesen 3 900 721  762 574  3 563 939  389 277  1 432 332  10 048 843  

 

ANY Csoport 2018. év 
1 hóna-

pon belül 
1 - 3 hó-

nap 
3 hónap -   

1 év 
1 - 5 év 5 éven túl Összesen: 

Szállítók 3 358 023  10 964  2 718  51  0  3 371 756  

Lízingkötelezettségek 28 083  66 551  289 573  483 100  0  867 307  

Hitelek 348  1 577 364  4 554 073  8 975  0  6 140 760  

Egyéb kötelezettségek és 
elhatárolások (adók nél-
kül) 

523 408  52 231  232 080  98  0  807 817  

Folyó adókötelezettségek 595 521  11 770  0  0  0  607 291  

Összesen 4 505 383  1 718 880  5 078 444  492 224  0  11 794 931  
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Hitelezési kockázat 
 
A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós nem teljesíti szerződéses köte-
lezettségeit, ami pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Csoport számára. A Csoport ra-
gaszkodik ahhoz a belső szabályhoz, hogy csak hitelképes adósokkal üzletel, és ahol csak le-
het, megfelelő fedezetet szerez a követelésekre, törekedve a nemfizetésből eredő pénzügyi 
veszteségek kockázatának minimalizálására. A vevőkövetelések nagyszámú vevőt fognak át, 
és a legkülönbözőbb iparágakat és földrajzi régiókat ölelik fel. A Csoport folyamatosan felül-
vizsgálja a vevőkövetelések pénzügyi helyzetét. 
 
A Csoport vevőinek fizetési fegyelme kifejezetten jó, melyet a követelések bruttó értékéhez vi-
szonyított követelésekre képzett halmozott értékvesztés alacsony aránya is jól mutat: 0,07% 
(2017-ben: 0,12%). A Csoport korosított követeléseiből a 90 napon túl lejárt követelések aránya 
1%. 

 

 

29 Fordulónap után bekövetkezett jelentősebb események 

 

 

A konszolidált pénzügyi beszámolót az ANY Nyrt. Igazgatósága 2019. március 6-án elfogadta. 

Az Igazgatóság részvényenként 79 Ft osztalék kifizetését javasolja a részvényeseknek a 2019. 

áprilisában tartandó Közgyűlésen.  

 
 
 
 
 
 

 
Budapest, 2019. március 6.                    ............................................................................ 

                       Vezérigazgató 
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A Csoport 2018. évi teljesítményének elemzése 
 
Az ANY Csoport 2018. évi nettó árbevétele 30,5 milliárd Ft, amely 4,3 milliárd Ft-tal (17%-kal) na-

gyobb, mint az előző év forgalma. A stratégiai termékszegmensek esetében a következőek voltak a 

változások: a biztonsági termékek, megoldások forgalma 9,5 milliárd Ft, amely 3,0 milliárd Ft-tal (46%-

kal) nagyobb, mint a bázis évben, a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 9,3 milliárd Ft, 1,6 

milliárd Ft-tal (21%-kal) nagyobb, mint az előző évben, míg a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, 

adatfeldolgozás szegmens forgalma 9,7 milliárd Ft, amely 0,6 milliárd Ft-tal (6%-kal) kisebb, mint 

2017-ben. A stratégiai termékszegmensek aránya a teljes árbevételen belül 93% volt tárgyévben.  

Az export árbevétel 2018. évben elérte az 11,1 milliárd Ft-ot, amely megegyezik az előző évi értékkel, 

36%-os export arányt képviselve.  

A konszolidált EBITDA 2986 millió Ft, amely 82 millió Ft-tal kisebb, mint a 2017. évi bázis időszakban.  

A konszolidált üzemi eredmény 1853 millió Ft, amely 145 millió Ft-tal (7%-kal) kisebb, mint a bázis 

időszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembe vétele után a konszolidált mér-

leg szerinti eredmény 1140 millió Ft, amely 8 millió Ft-tal (1%-kal) nagyobb, mint az előző évben. A 

2018-as év eredményét 70 millió Ft-tal csökkentette egy, az év végén elszámolt céltartalék is, amely 

egyszeri tétel nélkül a nettó eredmény 1210 millió Ft, 7%-kal növekedett volna az előző évhez képest. 

Az egy részvényre jutó eredmény 2018-ban 79 Ft. 

 

Az eredménykimutatás elemzése 

Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következőképpen alakult: 

1. Táblázat: Árbevétel szegmensenként 

Árbevétel szegmensek 
2017. év 
millió Ft 

2018. év 
millió Ft 

Változás Változás % 

Biztonsági termékek, megoldások 6 500  9 475  2 975  45,77% 

Kártyagyártás, megszemélyesítés 7 652  9 250  1 598  20,88% 

Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, 
adatfeldolgozás 

10 253  9 663  -590  -5,75% 

Hagyományos nyomdatermékek 1 288  1 496  208  16,15% 

Egyéb  488  643  155  31,76% 

Nettó árbevétel összesen 26 181  30 527  4 346  16,60% 

 

Az ANY Csoport konszolidált nettó árbevétele 2018. üzleti évében 30 527 millió Ft, amely 4 346 millió 

Ft-tal (17%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki forgalom. 

 

A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2018. évben 9 475 millió Ft, amely 2 975 millió 

Ft-tal (46%-kal) nagyobb, mint a bázis időszakban. A változást főként a biztonsági elemekkel ellátott 

választási nyomtatványok árbevétele és az étkezési jegyek, egyéb okmányok és okmánybiztonsági 

termékek növekvő forgalma okozta. 
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A Csoport kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 9 250 

millió Ft, amely 1 598 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2017. év azonos időszakában. A változást az ok-

mány kártya értékesítések növekedése okozta. 

 

A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 

2017-ben 9 663 millió Ft, amely 590 millió Ft-tal alacsonyabb, mint a bázis időszaki érték. A változást 

főként a kisebb mennyiségben gyártott belföldi adónyomtatványok és az export értékesítés kis mérté-

kű csökkenése okozza.  

 

A hagyományos nyomdatermékek árbevétele tárgyidőszakban 1 496 millió Ft, amely 208 millió Ft-

tal (16%-kal) magasabb, mint az előző év azonos időszakában. 

 

Az egyéb árbevétel a vizsgált időszakban 643 millió Ft, amely 155 millió Ft-tal (32%-kal) nőtt. Ez a 

szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. 

 

 

Az üzemi eredmény 1853 millió Ft, amely 145 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évben. 

A bruttó fedezet 8039 millió Ft, amely 26%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem 

osztott költségek összege 2018. december 31-ig 6125 millió Ft, amely a nettó árbevétel 20%-a. Az 

anyagjellegű ráfordítások 21590 millió Ft-tal (25%-kal) nagyobb értéket mutatnak tárgyévben, a forga-

lom növekedése miatt. 

Az aktivált saját teljesítmények a saját előállítású eszközök aktivált értékét, valamint a saját termelésű 

készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek állo-

mányváltozása határozza meg mindkét bemutatott időszakban, amelyek közül a legjelentősebb a 

biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke. 

A személyi jellegű ráfordítások összege 6505 millió Ft, amely 9%-kal nagyobb, mint a bázis időszak-

ban a megnövekedett forgalom miatti túlórák, bérfejlesztések és a teljesítmény alapú jutalékok miatt. 

Az egyéb ráfordítás az év végén megképzett céltartalék miatt növekedett.   

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 2986 millió Ft, amely 

82 millió Ft-tal csökkent az előző időszakhoz képest. Az árbevétel arányos EBITDA így 10%-os há-

nyadnak felel meg.  

A kamatokból származó nettó eredmény 2018-ban -101 millió Ft volt. A pénzügyi műveletek, társasági 

adó és kisebbségi részesedések után a konszolidált tárgyévi eredmény 2018. december 31-ig 1140 

millió Ft, amely 1%-kal nagyobb, mint az előző év azonos időszakának eredménye. 

Az egy részvényre jutó eredmény 79 Ft. 
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A mérleg elemzése                    

 

A Csoport összes eszközállománya 2018. december 31-én 19304 millió Ft, amely 1632 millió Ft-tal 

magasabb az előző év végéhez viszonyítva. 

A követelések állománya 4737 millió Ft, amely 78 millió Ft-tal magasabb, mint 2017. év végén. 

A pénzeszközök egyenlege időszak végén 1020 millió Ft, amely 154 millió Ft-tal nagyobb, mint a 2017 

év végi állomány.  

A készletek értéke 3519 millió Ft, amely 715 millió Ft-tal (26%-kal) haladja meg a bázis időszaki érté-

ket, főként a saját termelésű készletek növekedése miatt. 

Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 1013 millió Ft, amely 382 millió Ft-

tal alacsonyabb, mint az előző évben, az adókövetelések, adott előlegek és az elhatárolások csökke-

nése miatt. 

Az ingatlanok, gépek és berendezések 2018. december végi egyenlege 8550 millió Ft, amely 978 

millió Ft-tal magasabb, mint a bázis évben, főként az új üzemépület beruházása miatt. 

A goodwill értéke tárgyidőszak végén 336 millió Ft, amely megegyezik az előző év végi egyenleggel.  

A szállítók állománya 3372 millió Ft, 713 millió Ft-tal (27%-kal) magasabb, mint 2017. december vé-

gén, a megnövekedett forgalom miatt. 

Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 1337 millió Ft, amely 748 millió Ft-tal csök-

kent, a vevőktől kapott előlegek, a kisebb bónusz elhatárolás és a tárgyévi szállítói elhatárolás csök-

kenése miatt. A céltartalék a becsült járulék és adókötelezettséghez kapcsolódóan került elszámolás-

ra. 

A tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó lízing kötelezettségek 867 millió Ft, amelyből 482 millió Ft 

az éven túli, 385 millió Ft pedig éven belüli lejáratú.  

Az ingatlanokat birtokló Társaság üzletrész vásárlásához kapcsolódó hosszú lejáratú hitel összege 

1432 millió Ft, amelyből 1235 millió Ft az éven túli, 197 millió Ft pedig éven belüli lejáratú.  

A Csoport a működését 2018. évben 4887 millió Ft rövid lejáratú hitellel finanszírozta. 
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Kockázatkezelés 

 

Árfolyam kockázat 

A Csoport külföldi devizában folytatott tranzakciói közül az EURO alapú tranzakciók a legjelentőseb-

bek. Kötelezettség oldalon főként az alapanyag beszerzésből adódik devizás kötelezettség, melynek 

árfolyamkockázatát a Csoport a természetes fedezetként szolgáló külföldi értékesítésből adódó köve-

teléseivel fedezi. A Csoport külföldi devizára szóló kötelezettségeinek és követeléseinek egyenlege 

hozzávetőleg azonos, melyből adódóan a Csoport deviza kockázata nem jelentős. 

 

Kamat kockázat 

A Csoport mérsékelt eladósodottsági szintjéből adódóan a kamatok esetleges jövőbeni változása nem 

befolyásolná jelentősen a Csoport által fizetendő kamatok nagyságát. A Csoport év végi hitelállomá-

nyából kiindulva egy hiteleinket érintő esetleges 1 százalékpontos hitelkamat emelkedés hozzávetőle-

gesen 45 509 eFt többlet kamatköltséget jelentene 2018-ban. (Ez a szám a 2017-es évre 29 463 eFt 

volt.) 

 

Likviditási kockázat 

A Csoport a likviditási kockázat kezelését a tartalékok, banki hitelkeretek és tartalékolt hitelfelvételi 

lehetőségek megfelelő szinten tartásával, a tervezett és tényleges cash-flow adatok folyamatos nyo-

mon követésével, valamint a pénzügyi eszközök és kötelezettségek lejáratainak egyeztetésével végzi.  

A Csoport likviditási kockázata, köszönhetően a magas nettó forgótőke állománynak, alacsony.  

 

Hitelezési kockázat 

A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós nem teljesíti szerződéses kötelezett-

ségeit, ami pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Csoport számára. A Csoport ragaszkodik ah-

hoz a belső szabályhoz, hogy csak hitelképes adósokkal üzletel, és ahol csak lehet, megfelelő fedeze-

tet szerez a követelésekre, törekedve a nemfizetésből eredő pénzügyi veszteségek kockázatának 

minimalizálására. A vevőkövetelések nagyszámú vevőt fognak át, és a legkülönbözőbb iparágakat és 

földrajzi régiókat ölelik fel. A Csoport folyamatosan felülvizsgálja a vevőkövetelések pénzügyi helyze-

tét. 

 

A Csoport vevőinek fizetési fegyelme kifejezetten jó, melyet a követelések bruttó értékéhez viszonyí-

tott követelésekre képzett halmozott értékvesztés alacsony aránya is jól mutat: 0,07% (2017-ben: 

0,12%). A Csoport korosított követeléseiből a 90 napon túl lejárt követelések aránya 1%. 
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Kiegészítő információk az ANY Csoport üzleti jelentéséhez 

 

A Társaság foglalkoztatáspolitikája  

 

Az ANY Csoport fokozott figyelmet fordít a munkavégzéssel kapcsolatos munkajogi, munkavédelmi, 

foglalkoztatási, valamit adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartására. A Csoport stratégiai 

fontosságúnak tartja a vállalaton belüli szakismeretek megújítása, valamint a munkavállalók alkalmaz-

kodóképességének biztosítása érdekében a munkavállalók folyamatos képzését, oktatását. A Csoport 

széleskörű szociális juttatásokban részesíti munkatársait, elősegítve ezzel is a magánélet és munka-

hely közötti egyensúly megteremtését. A juttatások és bérezés alapelveit a Kollektív szerződés fekteti 

le. A jogszabályi rendelkezések betartásán túl a Csoport munkavállalói részére igyekszik a családi 

kötelezettségre is figyelemmel lévő, rendezett munkaügyi kapcsolatokkal bíró munkahelyet teremteni 

és ezzel a munkavállalók elkötelezettségét növelni, amely hosszú távon a vállalat eredményességét is 

növeli. 

 

Környezetvédelem 

 

Az anyavállalat rendelkezik a Det-Norske Veritas által auditált ISO 14000:2005 Környezetirányítási 

Rendszertanúsítvánnyal, amelynek az érvényességi ideje 2019. január 10. A környezetvédelmi tanú-

sítvány az alábbi területekre terjed ki: nyomdaipari termékek, biztonsági nyomtatványok, okmányok, 

műanyag- és bankkártyák fejlesztése, gyártása és megszemélyesítésére. Okmánybiztonsági anyagok 

kutatás/fejlesztése, gyártása. Nyomtatványok számítástechnikai továbbfeldolgozása, postázása. Intel-

ligens kártya chip-beültetés és -kódolás. Hagyományos/általános és mobil információ-technológiai 

megoldások fejlesztése (K+F), valamint kapcsolódó szolgáltatások működtetése és támogatása. Adat-

feldolgozás, irattározás, dokumentumok bértárolása, adatok elektronikus archiválása, adatbázisba 

rendezése.  

A veszélyes hulladékot a telephelyeinkről folyamatosan elszállítjuk, 2018. év folyamán 19 826 kg ve-

szélyes hulladék került elszállításra, illetve megsemmisítésre. Az anyavállalat immár hetedik éve el-

nyerte a Zöld Nyomda díjat. 

 

Kutatás és kísérleti fejlesztés 

 

Kutatás és kísérleti fejlesztés területe két területen valósul meg az anyavállalat életében: 

 

 1., Az Okmánybiztonsági Laboratórium keretein belül megvalósult kutatási és kísérleti fejlesztési té-

makörök, amelyen belül kiemelt a nanotechnológiai projekt. A nanotechnológia biztonsági festékekben 
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történő alkalmazása hozzájárulhat a hamisítások visszaszorításához és a feketegazdaság elleni küz-

delemhez. 

2., Az új tenderek során kiemelt szerepet kapnak a különböző termékfejlesztési munkák. 

 

Az alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévben felmerült közvetlen költsége 54 

millió Ft. 

 

Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események 

 

A konszolidált pénzügyi beszámolót az ANY Nyrt. Igazgatósága 2019. március 6-án elfogadta. 

 

Saját részvények alakulása 2018. évben: 

2. Táblázat: Visszavásárolt saját részvény 

Megnevezés db 
Névérték 

ezer Ft 

Ellenérték (vé-

teli érték) ezer 

Ft 

Nyitó 2018.01.01. 448 842 43 987 455 048 

Záró 2018.12.31. 448 842 43 987 455 048 

 

 

A Csoport saját tulajdonában lévő ANY Nyrt. törzsrészvények állománya 2018. december 31-én 
448 842 darab, mely 1.014 Ft/db-os árfolyamon vannak jelenleg az anyavállalat könyveiben.  
 

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. alaptőkéje 2018. december 31-én 1 449 876 ezer Ft, amely össze-

sen 14 794 650 db „A” sorozatú, egyenként 98 Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre 

szóló törzsrészvényből áll össze.  

 
 
A vezető tisztségviselők hatásköre, kinevezése és elmozdítása: 
 
 
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2014. március 31-től hatályos Alapszabályának 10.10. pontja ren-

delkezik a Közgyűlés hatásköréről, amelynek d) pontja szabályozza a vezető tisztségviselők (Igazga-

tósági, Felügyelő Bizottsági, Audit Bizottsági) megválasztását egyszerű többséghez kötve, a visszahí-

váshoz a jelenlévők háromnegyedes jóváhagyása szükséges.  

Az Igazgatóság működését és hatáskörét az Alapszabály 12. pontja, a Felügyelő Bizottságét a 14. 

pontja, az Audit Bizottságét pedig a 15. pontja szabályozza.  

A saját részvény megszerzését az Alapszabály 9.3.pontja szabályozza, amely szerint a Társaság 

saját részvény vásárlására a Közgyűlés egyszerű többségével meghozott határozatával ad felhatal-

mazást az Igazgatóság részére.  
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Az Igazgatóság egyszerű többséggel meghozott határozattal ad engedélyt a management számára 

saját részvényvásárlásra. A saját részvények vásárlásával kapcsolatosan a 11/2015.(04.20.) sz. köz-

gyűlési határozat a jelenleg hatályos. 

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. hatályos Alapszabálya megtalálható a Társaság honlapján a Befek-

tetőknek almenü alatt.  

(http://www.any.hu/wp-content/files_mf/1399629839ANY_Alapszab%C3%A1ly_2014.03.31.pdf) 
 

 
 
Az alapszabály módosítása  
 
 
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2014. március 31-től hatályos Alapszabályának 10.10. pontja ren-

delkezik a közgyűlés hatásköréről, amelynek a) pontja szabályozza az Alapszabály módosítását a 

közgyűlés háromnegyedes jóváhagyásához köti.   

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. hatályos Alapszabálya megtalálható a Társaság honlapján a Befek-

tetőknek almenü alatt.  

(http://www.any.hu/wp-content/files_mf/1399629839ANY_Alapszab%C3%A1ly_2014.03.31.pdf) 

http://www.any.hu/wp-content/files_mf/1399629839ANY_Alapszab%C3%A1ly_2014.03.31.pdf
http://www.any.hu/wp-content/files_mf/1399629839ANY_Alapszab%C3%A1ly_2014.03.31.pdf
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5% feletti tulajdonosok szerkezete 

 
3. Táblázat: Tulajdonosi szerkezet 

 

Tulajdonosok megnevezése 
Szavazati arány 

(%) 

Tulajdoni arány 

(%) 

5% feletti tulajdonosok   

EG CAPITAL LLC(*) 11,98% 11,62% 

DIGITAL FOREST LLC(**) 6,97% 6,76% 

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT ALAP 7,43% 7,20% 

Egyéb 5% alatti tulajdonosok   

Belföldi intézményi befektetők 27,93% 27,10% 

Külföldi intézményi befektetők 14,77% 14,31% 

Külföldi magánszemélyek 0,40% 0,39% 

Belföldi magánszemélyek 26,14% 25,34% 

Vezető tisztségviselők, munkavállalók 3,00% 2,91% 

Visszavásárolt saját részvények 0,00% 3,03% 

Egyéb 1,38% 1,34% 

(*)Az ANY Biztonsági Nyomda Igazgatósági Elnöke közvetetten birtokolt tulajdoni hányada, aki a Fortunarum Kft-

n keresztül további 3,22%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. 

(**)A 2014. március 31-én tartott éves rendes közgyűlés alapján megválasztott Erdős Tamás igazgatósági tag 

közvetetten birtokolt ANY részvényeinek száma. 
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