Sajtóközlemény

A koronavírus idején is nyereséges maradt a Nyomda
2020. augusztus 17. Az ANY Biztonsági Nyomda 2020. első féléves árbevétele 13 milliárd Ft volt. Az
export 5,7 milliárd Ft-ot ért el 44%-os arányt képviselve.
Az ANY Biztonsági Nyomda 2020. első féléves árbevétele 13 milliárd Ft, amely 19%-kal alacsonyabb, mint
az előző év hasonló időszakában. Az export 5,7 milliárd Ft volt, amely megegyezik a bázis időszaki értékkel,
ami 44%-os arányt jelent. A konszolidált EBITDA 1275 millió Ft, amely 309 millió Ft-tal kevesebb, mint 2019
első félévében. 2020 első félév nettó eredménye 301 millió Ft.
„Lojális és magas szakértelemmel rendelkező munkatársaink jelentik a Nyomda legfontosabb értékét, ezért
természetesen minden szükséges óvintézkedést megtettünk és megteszünk dolgozóink egészségének
védelme érdekében.
A Nyomdának úgy sikerült megőriznie nyereségességét, hogy megőriztük a munkahelyeket, nem került sor
elbocsátásokra és nem is tervezünk ilyen lépéseket.
A koronavírus miatt kialakult új helyzetben természetesen csökkent a Társaság nettó árbevétele, hiszen
aki tehette otthon maradt és nem cserélte le okmányait, nem váltott új útlevelet és talán még egy újabb
hitelkártyát is tudott nélkülözni. A nemzetközi piacokon is hasonló a helyzet, ezért különös öröm a
számunkra, hogy magas szinten maradt az export árbevétel. Ez csak úgy volt lehetséges, hogy új piacokat
és új vevőket, új tendereket is sikerült megnyernünk. Ugyanebben az időszakban folytatódott a jövőépítés
Budapesten az új telephellyel, Gyomaendrődön pedig a Gyomai Kner történetének legnagyobb
beruházásával, amely a teljes kötészet és nyomógéppark megújulását jelenti a legkorszerűbb 2020-ban
gyártott berendezésekkel. Ezek a gépek már termelnek és a könyvheti könyvek minőségén, mennyiségén
a kiadók, olvasók is érzékelhetik a változást.
Összességében a nyomdaipar nagy vesztese a koronavírus okozta helyzetnek. Az ANY Biztonsági
Nyomda Nyrt. jól vizsgázott a legválságosabb időszakban: a júliusi adatok és a megrendelés állomány azt
jelzi, hogy túl vagyunk a nehezén. Azt reméljük mindenki mással egyetemben, hogy az általános
egészségügyi helyzet és ezzel együtt a gazdasági környezet is javulni fog a következőkben.” – fűzte hozzá
a számadatokhoz Zsámboki Gábor az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója a jelentés
publikálásakor.
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