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Tervek szerint alakuló működés, folyamatos fejlesztések a Nyomdánál 

 

Budapest, 2012. november 12. - Az Állami Nyomda 2012. első kilenc hónapjának nettó árbevétele 

12,6 milliárd Ft, amely 4%-kal kisebb, mint az előző év hasonló időszakának forgalma, a nettó 

eredmény 448 millió Ft.  

 

A nettó árbevétel változását a nyomtatványgyártás és a hagyományos nyomdatermékek csökkenése 

okozta, amelyet részben ellensúlyozott a stratégiai kártyagyártás és megszemélyesítés 

termékszegmens növekedése. Az exportárbevétel 3,1 milliárd Ft, amely 25%-os exportaránynak felel 

meg. A konszolidált EBITDA 1175 millió Ft, amely 5%-kal kisebb, a nettó eredmény 448 millió Ft, amely 

18%-kal alacsonyabb a 2011. év hasonló időszakához képest. A harmadik negyedév alacsonyabb 

eredménye a tervezettnek megfelelően alakult, az iparágra jellemző szezonalitás és a technológiai 

átcsoportosításával, racionalizálásával kapcsolatosan felmerülő egyszeri költségek hatásaként. 

 

"Az Állami Nyomda stabil üzletmenet mellett, továbbfolytatja fejlesztéseit is. Az iparági sajátosságok és a 

pásztói telephely gyártásának és hozzáadott értékű termékeinek átcsoportosításának egyszeri költségei 

tervezett mértékben csökkentették az eredményt. Azonban a Társaság tevékenységének konszolidációja 

és a párhuzamosan végzett okmánybiztonsági és mobilfejlesztések terveink szerint már 2013-ban újabb 

versenyelőnyt biztosítanak az Állami Nyomda számára. Így továbbra is meghatározó szereplő lesz mind 

a hazai, mind a régiós piacain." – mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója. 

 

 

 

Állami Nyomda Nyrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendszerben gondolkozunk. Az Állami Nyomda Nyrt. Magyarország egyik legnagyobb, a CEE régió vezető biztonsági nyomdája. 

A Társaság az elmúlt évek portfolió-fejlesztésének köszönhetően komplex adatlogisztikai megoldásokat kínál a személyazonosítás, 

a termékazonosítás és a nyomtatvány-menedzsment területén. Az okmánybiztonságra és mobiltechnológiára fókuszáló fejlesztései 

révén olyan termékeket és szolgáltatásokat nyújt, mint az e-ID vagy a fejlesztés alatt álló, legkorszerűbb mobilpénztárca 

megoldások. Nemzetközi minősítései és bizonyítványai (Nemzeti „Szigorúan titkos!” minősítés, NATO „Titkos!” minősítés, EU 

„Titkos!” minősítés, EMV MASTERCARD és VISA bankkártya-gyártói és megszemélyesítői engedély, CWA 14641 High Security 

Printer tanúsítvány, MASTERCARD CQM tanúsítvány, AQAP 2110 tanúsítvány, ISO 9001, 14001 és 27001 tanúsítvány) a 

legmagasabb szintű biztonságot garantálják az okmány- és kártyagyártás és -megszemélyesítés, illetve a nagytömegű levelezés 

terén. Az Állami Nyomda Nyrt. részvényei 2005 decemberétől a Budapesti Értéktőzsdén forognak (ticker: ANY). Nyilvánosan 

működő részvénytársaságként az Állami Nyomda pénzügyi adatai publikusak, elérhetők a tőzsde honlapján (www.bet.hu), illetve a 

Társaság weboldalán (www.allaminyomda.hu). 
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