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Stabil árbevétel és osztalékjavaslat az Állami Nyomdától 

 

 

Budapest, 2012. február 29. – Az Állami Nyomda 17,1 milliárd Ft árbevétel mellett, 623 millió Ft-os 

nettó eredményt ért el 2011-ben, amely egészét osztalékként javasolja kifizetni az Igazgatóság. A 

Társaság 50%-kal tudta növelni exportját a tavalyi évben. 

 

Az Állami Nyomda Nyrt. a 2011-es üzleti évben az előző évhez hasonlóan 17,1 milliárd Ft árbevételt ért 

el. Míg a biztonsági termékek és megoldások termékszegmens bevétele (-4,3%) csökkent, addig a 

kártyagyártás árbevétele 6,3%-kal, a nyomtatványgyártásé pedig 0,4%-kal növekedett. Az export 

árbevétel mind a három stratégiai szegmensben jelentősen nőtt, és a teljes export bevétel meghaladta a 

4,7 milliárd Ft-ot, ami 28%-os kiviteli arányt jelent. A stabil árbevétel mellett 787 millió Ft üzemi és 623 

millió Ft nettó eredményt ért el a Társaság. Ez utóbbi 28%-kal alacsonyabb a bázisidőszaki adatnál, így 

az EPS 43 Ft lett. Az 1,5 milliárd Ft-os EBITDA és a 9%-os EBITDA margin gyakorlatilag megegyezik a 

2010-es adatokkal. 

 

Az eredmény visszaesésének alapvető oka, hogy mind a kereskedelmi, mind az államigazgatási ügyfelek 

a nehéz gazdasági környezetben visszafogták a magasabb hozzáadott értékű termékek rendelését. 

Ugyanakkor egy egyszeri tétel is befolyásolja az összehasonlítást. A 2010. évi konszolidált mérleg 

szerinti eredményt a halasztott adó bevétel egyszeri elszámolása 165 millió Ft-tal növelte, amelynek oka, 

a társasági adókulcs 19%-ról 10%-ra való csökkentése volt. Az egyszeri tétellel tisztítva a 2010. évi nettó 

eredmény 695 millió Ft, amelyhez képest a 2011. évi nettó profit 72 millió Ft-tal, 10%-kal alacsonyabb. A 

részvényesi érdekeket szem előtt tartva az Igazgatóság döntött arról, hogy az áprilisi közgyűlés számára 

a 623 millió Ft-os eredmény teljes egészének kifizetését javasolja. A várhatóan 43 Ft-os osztalék így 

23%-kal haladja meg a tavalyi mértékét. 

 

„Bár a romló gazdasági környezet éreztette hatását a Nyomda eredményében, mégis megfelelő osztalék 

kifizetését javasoljuk részvényeseinknek a 2011. év után. A nehéz gazdasági klímára reagálva drasztikus 

költséghatékonysági program végrehajtását kezdtük meg, amelynek során felülvizsgáltuk és 

újratárgyaltuk a beszállítói kontraktusokat. Az okmánybiztonsági és mobilfizetési innovációinkat azonban 

még erőteljesebb ütemben folytatjuk, mivel a korszerű szolgáltatásokra fókuszáló stratégiának 

köszönhető, hogy a Nyomda tőzsdére lépése óta is, minden évet jelentős nyereséggel zárt.” – 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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