
   

 

 

   

 

 

 
Sajtóközlemény 

Jól teljesített a Nyomda a harmadik negyedévben is 

 
2021. november 18. Az ANY Biztonsági Nyomda első három negyedéves árbevétele 31,6 milliárd Ft, 

továbbra is sikeres a külpiaci terjeszkedés, történelmi csúcson az export árbevétel, 10,7 milliárd Ft.  

 

A 2020. első három negyedéves működést járvány sújtotta, ezt tükrözik az alacsonyabb bázisidőszaki 

számadatok, valamint a harmadik negyedév kimagasló eredményéhez a bolgár leányvállalat 50%-os 

tulajdoni hányadának értékesítése is, egyszeri tételként, hozzájárult.  Az ANY 2021. első három 

negyedéves árbevétele 31,6 milliárd Ft, amely 57%-kal magasabb, mint az előző év hasonló időszakában. 

Az export árbevétel 10,7 milliárd Ft, amely 2,2 milliárd Ft-tal nagyobb, mint a tavalyi év azonos időszakában, 

és jelentős mértékű a növekedés a 2019-es évhez viszonyítva is, történelmi csúcsot döntve. A konszolidált 

EBITDA 5648 millió Ft, amely 3509 millió Ft-tal magasabb, mint bázis időszakban. A nettó eredmény 3146 

millió Ft, amely 2640 millió Ft-tal növekedett, az előző év hasonló időszakához képest.  

Munkatársaink egyéni felelős döntésének eredménye, hogy a Társaságnál az átoltottság 70 %-os, kitartó 

hozzáállásuk mellett ezzel is támogatva a folyamatos üzletmenetet, mely elengedhetetlenül fontos a 

megnövekedett kapacitás igények kiszolgálása érdekében.  

 

„Kimagasló eredményt értünk el 2021 első három negyedévében. A bázis esztendőhöz képest kiugró a 

növekedés, de a 2019-es utolsó “békeévhez” képest is meghaladja az éves 12%-ot az üteme. A tavalyi 

veszélyhelyzetben minden területen csökkentek a megrendelések. Mind a nemzetközi, mind a hazai 

okmánypiacokon idén magas számban kerültek megújításra a korábban lejárt okmányok, ez a tendencia 

jól látszik a számokban. Az árbevétel növekedésében fontos tényező volt a védettségi igazolványok 

bevezetése, amelyeket igen rövid idő alatt sikerült új technológiával és három műszakos üzemmódban 

előállítanunk. Az export 2,231 milliárd forinttal bővült. A bolgár leányvállalat értékesítése (2 millió euró) 

nagyban javította az eredményt (0,6 milliárd Ft) és egyben forrást biztosít újabb fejlesztésekhez, 

akvizíciókhoz. Örömteli az export eredmények javulása.  

Elkötelezett és fegyelmezett munkatársaink a legnehezebb hetekben is helyt álltak. Budapesten, 

Bukarestben, Gyomaendrődön egyaránt a legszigorúbb óvintézkedések mellett sikerült teljesíteni a 

megnövekedett igényeket.„ – fűzte hozzá harmadik negyedéves jelentéshez Zsámboki Gábor, az ANY 

Biztonsági Nyomda Nyrt. vezérigazgatója. 
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