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1. Igazgatósági jelentés 

1. napirendi pont 

 

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó a számviteli törvény szerinti 

beszámolóiról (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, a továbbiakban együtt: 

„számviteli törvény szerinti beszámolók”). 
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1. Igazgatósági jelentés 

Rekord exportárbevétel mellett javuló jövedelmezőség 

 

ÖSSZEFOGLALÓ 

 Az ANY 2016. évi árbevétele 24,9 milliárd Ft, amely 3,5 milliárd Ft-tal (17%-kal) magasabb, mint az 

előző év hasonló időszakának forgalma. A stratégiai termékszegmensek esetében a következőek 

voltak a változások: a biztonsági termékek, megoldások forgalma 6,7 milliárd Ft, amely 0,5 milliárd 

Ft-tal (9%-kal) magasabb, mint a bázis évben, a kártyagyártás, megszemélyesítés árbevétele 5,9 

milliárd Ft, 1,8 milliárd Ft-tal (42%-kal) nőtt az előző év hasonló időszakához képest, míg a 

nyomtatványgyártás, megszemélyesítés, adatfeldolgozás szegmens forgalma 10,7 milliárd Ft, 

amely 1,5 milliárd Ft-tal (16%-kal) nagyobb, mint 2015 évben. A stratégiai termékszegmensek 

aránya a teljes árbevételen belül 94% volt tárgyidőszakban.  

 Az export árbevétel 2016 évben 11%-os emelkedést elérve 9,2 milliárd Ft-ot eredményezett, ezzel 

37%-os export arányt képvisel a teljes árbevételhez képest. 

 A kamat, adózás és kisebbségi részesedés, valamint a negatív goodwill bevételként való 

elszámolását követően a konszolidált mérleg szerinti eredmény 1202 millió Ft, amely 271 millió Ft-

tal (29%-kal) magasabb, mint az előző évben.  

 Az ingatlanokat birtokló ANY Ingatlanhasznosító Kft. üzletrészének vásárlása során negatív 

goodwill keletkezett, ezért a nettó eredmény egyszeri 126 millió Ft-tal növekedett. A különbözet 

oka, hogy a tulajdonszerzés időpontjában az ingatlanokat birtokló Társaság üzletrészének vételára 

alacsonyabb volt, mint a kapcsolódó ingatlanok piaci értéke, így az IFRS szabályoknak megfelelő 

egyszeri bevétel elszámolására került sor. A további elemzések során az ettől a hatástól 

megtisztított, korrigált eredmények kerültek bemutatásra. 

 A korrigált konszolidált EBITDA 2851 millió Ft, amely 574 millió Ft-tal (25%-kal) nagyobb, mint 

2015. évi bázis időszakában, amely a stratégiai termékszegmensek nagyobb forgalmának 

köszönhető. 

 A korrigált konszolidált üzemi eredmény 1843 millió Ft, amely 477 millió Ft-tal (35%-kal) nagyobb, 

mint a bázis időszaki profit.  

 A fentiekben bemutatott egyszeri bevételt kiszűrve, a konszolidált mérleg szerinti eredmény 1076 

millió Ft, amely 144 millió Ft-tal (15%-kal) nagyobb, mint az előző évben. 

Az ANY Csoport bemutatása 

Név Törzs / Alaptőke Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog  

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 1 449 876 eFt - - 

Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200.000 eFt 98,98% 98,98% 

Specimen Zrt.**** 100.000 eFt 100,00% 100,00% 

ANYpay Fizetési Megoldások 

Zrt.***** 
50.000 eFt 100,00% 100,00% 

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

ANY Ingatlanhasznosító Kft.
*******

 3.000 eFt 100,00% 100,00% L 

Zipper Services SRL****** 476.200 RON 50,00% 50,00% 

Tipo Direct Serv SRL*** 30.308 MDL 50,00% 50,00% 

Zipper Data SRL** 1.584.110 RON 50,00% 50,00% 

Direct Services OOD 570.000 LEVA 50,00% 50,00% 

Slovak Direct SRO 1.927.000 SKK 100,00% 100,00% 
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1. Igazgatósági jelentés 

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. 

(**) A Zipper Data SRL. 2011. február 1-től a konszolidációs kör tagja. A Társaság neve 2011 októberében GPV Mail Services 

SRL-ről változott Zipper Data SRL-re. 

(***) A Zipper Services SRL100%-os tulajdonában lévő leányvállalata 2011. január 1-től a konszolidációs kör tagja (****) A 

Specimen Zrt. az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 100%-os leányvállalata 2013. június 1-től. 

(*****)  A Specimen Zrt. leányvállalata 2013. november 21-től a konszolidációs kör tagja. 

(******) A Tipo Direct SRL. neve 2014. július. 17-tel változott Zipper Services SRL.-re 

(*******)Az ANY Ingatlanhasznosító Kft az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 100%-os leányvállalata 2016. március 3-tól. 

 

Főbb pénzügyi számok és mutatók (IFRS konszolidált) 

Megnevezés 2015. év 

Millió Ft 

2016. év 

Millió Ft 

Vagyoni helyzet  

Befektetett eszközök 4 182 7 620 

Eszközök összesen 11 421 15 374 

Saját tőke  6 892 7 374 

Főbb eredménykategóriák 

Értékesítés nettó árbevétele 21 366 24 911 

EBITDA 2 278 2 977 

Adózott eredmény 1 266 1 585 

Főbb mutatók 

Árbevétel arányos nyereség % (ROS) 4,4% 4,8% 

Saját tőke arányos nyereség % (ROE) 13,5% 16,3% 

1 részvényre jutó eredmény (EPS) - Ft 65 84 

 

A Termékcsoportok helyzete 

Az értékesítés nettó árbevételének kategóriánkénti bontása a következőképpen alakult: 

Árbevétel kategóriák 
2015. év 
millió Ft 

(A) 

2015. év 
millió Ft 

(B) 

Változás 
 

(B-A) 

Változás % 
 

(B/A-1) 

Biztonsági termékek, megoldások 6 139  6 680  541  8,81% 

Kártyagyártás, megszemélyesítés 4 186  5 937  1 751  41,83% 

Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, 
adatfeldolgozás 

9 205  10 715  1 510  16,40% 

Hagyományos nyomdatermékek 1 106  1 143  37  3,35% 

Egyéb  730  436  -294  -40,27% 

Nettó árbevétel összesen 21 366  24 911  3 545  16,59% 

 

Az ANY Biztonsági Nyomda konszolidált nettó árbevétele 2016. üzleti évben 24911 millió Ft, amely 

3545 millió Ft-tal (17%-kal) magasabb, mint a bázis időszaki forgalom. 

 

A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2016. évben 6680 millió Ft, amely 541 millió Ft-tal 

(9%-kal) nagyobb, mint a bázis időszakban, az okmánybiztonsági termékek megnövekedett 

értékesítése miatt. 
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1. Igazgatósági jelentés 

A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele tárgyidőszakban 5937 

millió Ft, amely 1751 millió Ft-tal (42%-kal) nagyobb, mint 2015-ben. A növekedést a kártya típusú 

okmány gyártásának és megszemélyesítésének nagyobb volumene okozta. 

 

A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel 

2016. évben 10715 millió Ft, amely 1510 millió Ft-tal (16%-kal) nagyobb, mint a bázis időszaki érték. A 

változást a népszavazási nyomtatványok forgalma, valamint az export nyomtatvány előállítás és 

megszemélyesítés növekvő forgalma, valamint az ehhez kapcsolódó logisztikai szolgáltatások 

bővítése okozta.  

 

A hagyományos nyomdatermékek árbevétele tárgyidőszakban 1143 millió Ft, amely 37 millió Ft-tal 

(3%-kal) magasabb, mint az előző év azonos időszakában. 

 

Az egyéb árbevétel a vizsgált időszakban 436 millió Ft, amely 294 millió Ft-tal (40%-kal) csökkent. Ez 

a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz. 

 

Az export árbevétel kategóriánkénti bontása 

Árbevétel szegmensek 
2015. év 
millió Ft 

(A) 

2016. év 
millió Ft 

(B) 

Változás 
(B-A) 

Változás % 
(B/A-1) 

Biztonsági termékek, megoldások 598  471  -127  -21,24% 

Kártyagyártás, megszemélyesítés 296  318  22  7,43% 

Nyomtatványok gyártása, 
megszemélyesítése, adatfeldolgozás 

7 074  8 101  1 027  14,52% 

Hagyományos nyomdatermékek 5  10  5  100,00% 

Egyéb  375  328  -47  -12,53% 

Export árbevétel összesen 8 348  9 228  880  10,54% 

Export % 39,07% 37,04%     

 

Az export árbevétel 2016. év végén 9228 millió Ft, mely az előző év azonos időszakához képest 11%-

os növekedést mutat, 37%-os exportarányt képviselve. 

Jelentős (15%-os) bővülés volt a nyomtatványgyártás, megszemélyesítés és a kapcsolódó logisztikai 

szolgáltatások területén, az időszak végén 8101 millió Ft, 1027 millió Ft-tal magasabb, mint a bázis 

időszaki bevétel.  
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1. Igazgatósági jelentés 

Pénzügyi elemzés 

 

A következő táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredmény-kimutatás 

formátumának megfelelően: 

Megnevezés 

2015. Q1-
Q4  

millió Ft 
(A) 

2016. Q1-
Q4  

millió Ft 
(B) 

2016. Q1-
Q4  

millió Ft 
(korrigált)

* 
(C) 

Változás 
(C-A) 

Változás 
% 

(C/A-1) 

      

Nettó árbevétel 21 366 24 911  24 911  3 545  16,59% 

           

Aktivált saját teljesítmények 286 258  258  -28  -9,79% 

Anyagjellegű ráfordítások 14 345 16 145  16 145  1 800  12,55% 

Személyi jellegű ráfordítások 4 770 5 601  5 601  831  17,42% 

Értékcsökkenés 911 1 008  1 008  97  10,65% 

Egyéb ráfordítások 260 446  572  312  120,00% 

          

Üzemi eredmény 1 366 1 969  1 843  477  34,92% 

           

Nettó eredmény 932 1 202  1 076  144  15,45% 

           

EBITDA 2 277 2 977  2 851  574  25,21% 

EBITDA margin (%) 10,66% 11,95% 11,44%     

 

 

 

 

 

A nettó árbevétel a 2016-ban 24.911 millió Ft, amely 3.545 millió Ft-tal (17%-kal) nagyobb, mint a 

bázis időszaki érték. 
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1. Igazgatósági jelentés 

A korrigált üzemi eredmény 1843 millió Ft, amely 477 millió Ft-tal (35%-kal) több mint az előző évben. 

A Csoport eredményességének javulását a stratégiai termékszegmensek forgalmának növekedése 

okozta. 

A bruttó fedezet 7692 millió Ft, amely 31%-os fedezeti hányadnak felel meg. Az általános és fel nem 

osztott költségek összege 2016. év végén 5277 millió Ft, amely a nettó árbevétel 21%-a. Az 

anyagjellegű ráfordítások 1800 millió Ft-tal (13%-kal) nagyobb értéket mutatnak tárgyévben, a 

forgalom növekedésének hatására.  

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

készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen teljesítmények alakulását döntően a készletek 

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

biztonsági és kártya termékekhez kapcsolódó befejezetlen termelés értéke. 

A személyi jellegű ráfordítások összege 5601 millió Ft, amely 17%-kal nagyobb, mint a bázis 

időszakban a nagyobb forgalom és a tervet meghaladó teljesítmény után elszámolt bónuszok miatt. 

A korrigált EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása következtében 2851 millió Ft, 

amely 574 millió Ft-tal (25%-kal) nőtt. Az árbevétel arányos EBITDA így 11,4%-os hányadnak felel 

meg.  

A kamatokból származó nettó eredmény 2016. évben -103 millió Ft volt, amely az ingatlanok 

vásárlásához kapcsolódó hosszú lejáratú hitel és a működéshez szükséges rövid lejáratú forgóeszköz 

hitel és a beruházásokhoz kapcsolódó lízing kamatráfordítását tartalmazzák.  

A pénzügyi műveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után a korrigált nettó eredmény 

2016. év végén 1076 millió Ft, amely 15%-kal nagyobb, mint az előző év azonos időszakában. 

 

 

 

 

A Társaság összes eszközállománya 2016. december 31-én 15374 millió Ft, amely 3953 millió Ft-tal 

magasabb az előző év végéhez viszonyítva. 
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1. Igazgatósági jelentés 

A követelések állománya 3445 millió Ft, amely 453 millió Ft-tal (15%-kal) magasabb, mint 2015. 

december 31-én a megnövekedett forgalom következtében. 

A pénzeszközök egyenlege időszak végén 865 millió Ft, amely 51 millió Ft-tal magasabb, mint a 2015 

év végi állomány.  

A készletek értéke 2144 millió Ft, amely 115 millió Ft-tal (6%-kal) haladja meg a 2015. december 31-i 

értéket. 

Az egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások egyenlege 1299 millió Ft, amely 104 millió Ft-

tal kisebb, mint az előző év végén. 

Az ingatlanok, gépek és berendezések 2016. év végi egyenlege 7230 millió Ft, amely 92%-kal nőtt a 

bázis év végéhez képest, az ingatlanokat birtokló ANY Ingatlanhasznosító Kft. megvásárlása és a 

termelő berendezések beszerzése miatt.  

A goodwill értéke tárgyidőszak végén 335 millió Ft, amely megegyezik az előző év végi egyenleggel. 

A szállítók állománya 2467 millió Ft, 411 millió Ft-tal (14%-kal) alacsonyabb, mint 2015. december 

végén. A változást az év végén fennálló szállítói állomány csökkenése, valamint fordulónapig be nem 

érkezett számlák egyéb kötelezettségként való kimutatása okozta. 

Az egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke 1659 millió Ft, amely 609 millió Ft-tal 

emelkedett, melynek legjelentősebb részét a fentebb említett be nem érkezett szállítói számlák 

változása eredményezte. 

A tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó lízing kötelezettségek összege 779 millió Ft, amelyből 515 

millió Ft az éven túli, 264 millió Ft pedig éven belüli lejáratú. Az előző év végéhez képest a lízing 

kötelezettségek 466 millió Ft-tal növekedtek a technológiai beruházások miatt. 

Az ingatlanokat birtokló Társaság üzletrész vásárlásához kapcsolódó hosszú lejáratú hitel összege 

1827 millió Ft, amelyből 1630 millió Ft az éven túli, 197 millió Ft pedig éven belüli lejáratú.  

A Társaság a működését 2016. évben 1036 millió Ft rövid lejáratú forgóeszköz hitellel finanszírozta. 

 

 

A saját tőke egyes elemeinek változása (adatok millió Ft-ban) 

 

Millió Ft 
Jegyzett 

tőke 
Tőketartalék 

Eredmény- 
tartalék 

Saját 
részvény 

Összesen 

2015. január 1. 1 450  251  4 912  -455  6 158  

Osztalék 0  0  -1 080  0  -1 080  

Tárgyévi eredmény 0  0  932  0  932  

2015. december 31. 1 450  251  4 764  -455  6 010  

      

2016. január 1. 1 450  251  4 764  -455  6 010  

Osztalék 0 0 -962 0 -962 

Tárgyévi eredmény 0  0  1 202  0  1 202  

2016. december 31. 1 450  251  5 004  -455  6 250  
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1. Igazgatósági jelentés 

 

 

Az ANY Biztonsági Nyomda Csoport 2016. évi jövedelmezősége javult a stratégiai termékszegmensek 

miatt. Az EBITDA margin 12%-ra emelkedett, az árbevételhez hasonlított nyereség 4,8%-os. Az egy 

részvényre jutó eredmény 84 Ft.  

 

Az Igazgatóság megvizsgálta a Társaság belső kontrolljainak működését, melyet hatékonynak talált, 

és nem talált semmilyen eseményt, mely során a belső kontrolloktól való eltérést tapasztalt volna.  
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1. Igazgatósági jelentés 

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2016. évi tevékenysége, működése 

 

A Csoport legnagyobb vállalata az anyavállalat ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., amely a 2016. évi nemzetközi 

számvitel (IFRS) szerint konszolidált árbevétel 60%-át, valamint az eszközállomány 62%-át határozza meg. A 

Társaság tevékenysége során főként biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, biztonsági 

elemekkel ellátott matricákat), műanyag kártyákat (okmánykártyákat, bank-, és kereskedelmi kártyákat), 

megszemélyesített üzleti és ügyviteli nyomtatványokat gyárt. Ezen kívül a Társaság kiegészítő tevékenységként 

hagyományos nyomdaipari termékek előállításával és egyéb termékek értékesítésével is foglalkozik. 

A termelési feladatokon kívül az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. koordinálja, ellenőrzi és elemzi a Csoportba 

tartozó vállalatok működését, tevékenységét, továbbá meghatározza a Csoport középtávú stratégiai céljait, 

irányelveit.  

 

 

 

A saját tőke tárgyév végén 5.464 millió Ft, amely 149 millió Ft-os csökkenést mutat az előző évhez képest. A 

változást a tárgyévi adózott eredmény és a 2015.évi eredmény után jóváhagyott, tárgyévben kifizetett osztalék 

határozta meg.  

A befektetett eszközök értéke 5.003 millió Ft, 1.228 millió Ft-tal nagyobb, mint az előző évben, főként tárgyi 

eszközök növekedése miatt. Az eszközök értéke 9.553, 1.313 millió Ft-tal növekedett.  
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1. Igazgatósági jelentés 

 

Az ANY árbevétele 2016-ban 15.059 millió Ft volt, amely 2.419 millió Ft-tal nőtt. Az EBITDA tárgyévben 1.313 

millió Ft, az adózás előtti eredmény pedig 859 millió Ft.  

 

 

A Társaság likviditás helyzete stabil, amelyet jól mutat a likviditási ráta 1,4-es értéke. Az ANY Biztonsági Nyomda 

2016. évi forgótőkéje stabil, 1.251 millió Ft. 
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1. Igazgatósági jelentés 

[…]/2017. sz. közgyűlési határozat (javaslat) 

 
A közgyűlés az Igazgatóságnak a Társaság 2016. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti 

beszámolóiról szóló jelentését elfogadja.  
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2. Eredményfelosztási javaslat 

2. napirendi pont 

 

Az Igazgatóság javaslata az adózott eredmény felhasználására 

 

Az Igazgatóság javasolja, hogy az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt, „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényeire 

részvényenként 84 Ft osztalékot fizessen ki a Társaság a 2016. évi eredmény után. A javaslat értelmében 

1.242.751 ezer Ft összegű osztalék fizetéséről dönthet a közgyűlés. A Társaság birtokában lévő saját 

részvényekre eső osztalék a részvényesek között arányosan kerül kiosztásra. Az osztalékfizetés javasolt 

időpontja: 2017. július 5. 
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2. Eredményfelosztási javaslat 

[…]/2017. sz. közgyűlési határozat (javaslat) 

 

A közgyűlés az Igazgatóság adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatát elfogadja. 
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3. A Felügyelő Bizottság jelentése 
 

3. napirendi pont 

 

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti 

beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 
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3. A Felügyelő Bizottság jelentése 
 

 
 

[…]/2017. sz. közgyűlési határozat (javaslat) 

 

A közgyűlés a Felügyelő Bizottságnak a Társaság 2016. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti 

beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.  
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4. Audit Bizottsági jelentés elfogadása 
 

4. napirendi pont 

 

Az Audit Bizottság jelentése a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti 

beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 
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4. Audit Bizottsági jelentés elfogadása 
 

[…]/2017. sz. közgyűlési határozat (javaslat) 

 

A közgyűlés az Audit Bizottság jelentését a Társaság 2016. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény 

szerinti beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.  
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
 

5. napirendi pont 

 

A Könyvvizsgáló jelentése a Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti 

beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
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5. Könyvvizsgálói jelentés elfogadása 
 

 

[…]/2017. sz. közgyűlési határozat (javaslat) 

 

A közgyűlés a könyvvizsgálónak a Társaság 2016. évi üzleti évére vonatkozó, a számviteli törvény szerinti 

beszámolóiról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról szóló jelentését elfogadja.  
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6. Beszámoló elfogadása 
 

6. napirendi pont 

 

A Társaság 2016. évi üzleti évre vonatkozó, a számviteli törvény szerinti beszámolói elfogadása, ideértve 

az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést 

 

A beszámolók külön mellékelve 



 

34 

 

6. Beszámoló elfogadása 
 

[…]/2017. sz. közgyűlési határozat (javaslat) 

 

A közgyűlés a Társaság mérlegét 9.553.426 ezer Ft mérlegfőösszeggel, 812.945 ezer Ft adózott eredménnyel, a 

Társaság konszolidált mérlegét pedig 15.373.582 ezer Ft mérlegfőösszeggel, és 1.585.089 ezer Ft adózott 

eredménnyel, és 1.202.475 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel. A 2016.évi adózott eredményből összesen 

részvényenként 84 Ft, 1.242.751 ezer Ft összegű osztalék kerüljön a részvényesek részére kifizetésre. Az 

osztalékfizetés időpontja: 2017. július 5. 
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7. Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló 
nyilatkozat elfogadása 

 

7. napirendi pont 

 

A Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozat elfogadása 

 

A nyilatkozat külön mellékelve
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7. Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló 
nyilatkozat elfogadása 

 

[…]/2017. sz. közgyűlési határozat (javaslat) 

 

A Közgyűlés a beterjesztett Felelős Társaságirányítási gyakorlatról szóló nyilatkozatot elfogadja. 
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8. Testületi tagok, könyvvizsgáló megválasztása 
 

 

8. napirendi pont 

 

A Testületi tagok és a könyvvizsgáló megválasztása 

 

Az 537/2014/EU rendelet 17. cikk (1) bekezdése értelmében a tőzsdén jegyzett vállalatok esetében 10 évente 

kötelező a könyvvizsgálók rotációja. A Deloitte Kft. immáron több mint tíz éves munkáját megköszönve, a fenti 

szabályozásnak megfelelően javasoljuk, hogy a közgyűlés válassza meg a 2017-2019-es év audit 

vonatkozásában az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (Cím: 1132 Budapest, Váci út 

20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, kamarai nyilvántartási szám: 001165), természetes személy könyvvizsgáló: 

Bartha Zsuzsanna (Lakcím: 5900 Orosháza, Rákóczi út 25., anyja neve: Németh Ilona, kamarai nyilvántartási 

száma: MKVK 005268), helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Péter (Lakcím: 1222 Budapest, Kötélgyártó u. 4., 

anyja neve: Fleck Klára, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005805). 
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8. Testületi tagok, könyvvizsgáló megválasztása 
 

 

[…]/2017. sz. közgyűlési határozat (javaslat) 

 

A Közgyűlés a megválasztja a 2017-2019-es év audit vonatkozásában az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (Cím: 1132 Budapest, Váci út 20., cégjegyzékszám: 01-09-267553, kamarai 

nyilvántartási szám: 001165), természetes személy könyvvizsgáló: Bartha Zsuzsanna (Lakcím: 5900 Orosháza, 

Rákóczi út 25., anyja neve: Németh Ilona, kamarai nyilvántartási száma: MKVK 005268), helyettes könyvvizsgáló: 

Mészáros Péter (Lakcím: 1222 Budapest, Kötélgyártó u. 4., anyja neve: Fleck Klára, kamarai nyilvántartási 

száma: MKVK 005805). 
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9. Testületi tagok, könyvvizsgáló díjazása 

9. napirendi pont 

 

Döntés a Testületi tagok, valamint a könyvvizsgáló díjazásáról 

 

A könyvvizsgáló díjazása 2017-es év audit vonatkozásában 7.900.000 Ft, a Testületi tagok díjazása változatlan.  
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9. Testületi tagok, könyvvizsgáló díjazása 

 

[…]/2017. sz. közgyűlési határozat (javaslat) 

 

A Közgyűlés jóváhagyja a könyvvizsgáló díjazását a 2017-es év audit vonatkozásában 7.900.000 Ft-tal, a 

Testületi tagok díjazását változatlanul hagyja.  
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10. Felhatalmazás saját részvények 
megszerzésére 

 

 

10. napirendi pont 

 

Az Igazgatóság felhatalmazása az Alapszabály 9.3. pontja alapján, saját részvény vásárlására  

 

A polgári törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 3:223 §-a és a Társaság Alapszabályának 9.3. pontja alapján az 

Igazgatóság javasolja, hogy a közgyűlés hatalmazza fel a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál 

bevezetett munkavállalói és vezetői opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény 

árfolyam-ingadozás esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a vonatkozó 

jogszabályokban előírt feltételek mellett legfeljebb 2.958.930 db. (max. a jegyzett tőke 20%-ig) ANY Biztonsági 

Nyomda Nyrt. által kibocsátott „A” sorozatú egyenként 98,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt 

megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások során alkalmazott vételár legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző 

hét tőzsdei záróár átlagának 120%-a. Az Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 

2018. október 6-ig élhet.  
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10. Felhatalmazás saját részvények 
megszerzésére 

 

 

[…]/2017. sz. közgyűlési határozat (javaslat) 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaságnál bevezetett munkavállalói és vezetői 

opciós részvényvásárlási program fedezetének biztosítására, ill. a részvény árfolyam-ingadozás esetén a gyors 

beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek mellett 

legfeljebb 2.958.930 db. (max. a jegyzett tőke 20%-ig) ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. által kibocsátott „A” 

sorozatú egyenként 98,- Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt megvásároljon. Az egyes részvényvásárlások 

során alkalmazott vételár legfeljebb a tőzsdei ügyletet megelőző hét tőzsdei záróár átlagának 120%-a. Az 

Igazgatóság jelen felhatalmazás alapján a részvényvásárlás jogával 2018. október 6-ig élhet. 
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11. Különfélék 
 

 

Különfélék  

 


