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Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Pénzügyi kimutatásai - 2021.12.31.
Minden adat ezer Ft-ban kivéve, ha másképp van jelölve.

Mérleg 2021.12.31., 2020.12.31.

Ezer Ft-ban

Megjegyzés

Forgóeszközök:
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek
Követelések
Készletek
Egyéb forgóeszközök és aktív időbeli elhatárolások (folyó
adókövetelések nélkül)
Folyó adókövetelések
Összes forgóeszköz
Befektetett eszközök:
Ingatlanok, gépek és berendezések
Eszközhasználati jog
Befektetések
Immateriális javak
Halasztott adó eszközök
Egyéb eszközök
Befektetett eszközök összesen

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Halasztott adó kötelezettség
Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Saját tőke
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Saját részvények
Saját tőke összesen

2020.
december 31.

3
4
5

402 816
3 226 644
2 995 296

795 834
2 208 270
3 827 668

6

3 744 429

2 386 153

6

121
10 369 306

70 293
9 288 218

7
8
9
10

4 497 295
3 450 164
1 747 819
0
1 394
3 162
9 699 834

3 841 405
3 975 572
1 656 211
989
1 401
6 412
9 481 990

20 069 140

18 770 208

11
22

2 005 243
757 485

2 412 546
822 632

12

1 051 710

1 428 698

12
13

1 228 661
1 981 659
7 024 758

359 161
1 327 161
6 350 198

20
22
13

523 177
2 656 279
2 877 736
6 057 192

297 568
3 079 559
4 174 506
7 551 633

14
15
15
15
15

1 449 876
250 686
5 741 676
-455 048
6 987 190

1 449 876
250 686
3 622 863
-455 048
4 868 377

20 069 140

18 770 208

9

Eszközök összesen
Rövid lejáratú kötelezettségek:
Szállítók
Rövid lejáratú lízingkötelezettségek
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli
elhatárolások (folyó adókötelezettségek nélkül)
Folyó adókötelezettségek
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

2021.
december 31.

Források összesen

A jegyzetek a pénzügyi kimutatás elválaszthatatlan részét képezik
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Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Pénzügyi kimutatásai - 2021.12.31.
Minden adat ezer Ft-ban kivéve, ha másképp van jelölve.

Átfogó eredménykimutatás 2021.12.31.

Ezer Ft-ban

Nettó árbevétel
Értékesítés közvetlen önköltsége

Megjegyzés

16
18

Bruttó fedezet
Általános és fel nem osztott költségek
Tárgyi eszközök eladásának eredménye
Osztalékbevétel
Árfolyam nyereség/veszteség
Egyéb bevétel /(ráfordítás), nettó

18
19
17

Üzemi (üzleti) eredmény
Kamatbevétel
Kamatráfordítás
Befektetések értékesítésének nyeresége

9

Adózás előtti eredmény
Halasztott adó ráfordítás
Tárgyévi adó
Adóráfordítás összesen

20
20

Tárgyévi eredmény
Egyéb átfogó tárgyévi eredmény
Tárgyévi átfogó eredmény összesen

A jegyzetek a pénzügyi kimutatás elválaszthatatlan részét képezik

2021. év

2020. év

29 149 011
-18 191 241

17 339 961
-12 509 680

10 957 770

4 830 281

-7 051 354
854
426 881
959
-912 222

-4 588 734
2 052
192 831
-77 784
344 819

3 422 888

703 465

73 091
-145 801
672 428

22 290
-145 991
0

4 022 606

579 764

-225 616
-444 591
-670 207

-62 151
-150 289
-212 440

3 352 399

367 324

0

0

3 352 399

367 324

5

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Pénzügyi kimutatásai - 2021.12.31.
Minden adat ezer Ft-ban kivéve, ha másképp van jelölve.

Saját tőke változása 2021.12.31

Ezer Ft-ban

2020. január 1.

Jegyzett tőke

Tőketartalék

Eredménytartalék

Saját részvény

Összesen

1 449 876

250 686

3 262 306

-455 048

4 507 820

Osztalék (2019. üzleti év után)

0

0

-6 767

0

-6 767

Tárgyévi átfogó eredmény

0

0

367 324

0

367 324

1 449 876

250 686

3 622 863

-455 048

4 868 377

Osztalék (2020. üzleti év után)

0

0

-1 233 586

0

-1 233 586

Tárgyévi átfogó eredmény

0

0

3 352 399

0

3 352 399

1 449 876

250 686

5 741 676

-455 048

6 987 190

2020. december 31.

2021. december 31.

A jegyzetek a pénzügyi kimutatás elválaszthatatlan részét képezik
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Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Pénzügyi kimutatásai - 2021.12.31.
Minden adat ezer Ft-ban kivéve, ha másképp van jelölve.

Cash-flow kimutatás 2021.12.31.
Ezer Ft-ban
Működési tevékenységből származó pénzforgalom:

Megjegyzés

Adózás előtti eredmény

2021. év

2020. év

4 022 606

579 764

Értékcsökkenés

7

1 148 270

988 032

Immateriális javak amortizáció

10

989

11 863

Értékvesztés változása

17

645 698

2 334

-854

-2 052

Befektetések értékesítésének eredménye

-672 428

0

Kapott osztalék

-426 881

-192 831

Kamatráfordítás

145 801

145 991

-73 091

-22 290

4 790 110

1 510 811

-1 983 192

481 556

5

186 754

-1 050 599

12

87 712

28 589

Tárgyi eszköz értékesítés eredménye

Kamatbevétel
Üzemi (üzleti) cash-flow a működő tőke változásai
előtt:
Követelések és egyéb forgóeszközök állományváltozása
Készletek állományváltozása
Kötelezettségek, céltartalékok és passzív elhatárolások
állományváltozása
Működésből származó pénzforgalom

4,6

3 081 384

970 357

Fizetett kamatok

13 , 22

-97 215

-136 900

Kapott kamatok

23

70 588

24 139

Fizetett adó

20

-444 591

-92 398

2 610 166

765 198

7

-745 821

-467 606

854

2 052

Kapott osztalék

19

426 881

144 303

Befektetések értékesítésének bevétele

9

877 028

0

Befektetések vásárlása

9

-668 160

0

3 250
-105 968

1 784
-319 467

Működési tevékenységből származó nettó pénzforgalom
Befektetési tevékenységből származó pénzforgalom:
Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése
Tárgyi eszköz értékesítés

Dolgozói kölcsönök változása
Befektetési tevékenységből származó nettó pénzforgalom
Finanszírozási tevékenységből származó pénzforgalom:
Rövid lejáratú hitelek

13

654 498

-3 286 926

Hosszú lejáratú hitelek

13

-1 296 770

4 174 506

Lízingkötelezettségek törlesztése

22

-1 021 358

-818 815

-1 233 586
-2 897 216

-6 767
61 998

-393 018

507 729

795 834

288 105

402 816

795 834

Fizetett osztalék
Finanszírozási tevékenységből származó nettó pénzforgalom:
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek változása
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya
időszak elején
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek állománya
időszak végén
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Kiegészítő melléklet
a 2021.12.31-én végződő pénzügyi évre

1102 Budapest, Halom utca 5. | www.any.hu
Telefon: +36 1 431 1200 | info@any.hu

Minden adat ezer Ft-ban kivéve, ha másképp van jelölve.

Jegyzetek a pénzügyi kimutatásokhoz a 2021.12.31-én végződő évre
1

Általános rész
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (a Társaság) a Magyar Köztársaság törvényei szerint bejegyzett részvénytársaság. 1992-ig a Társaság állami vállalatként működött és 1992-ben alakult részvénytársasággá. A Társaság székhelye a Budapest X. kerület, Halom u. 5. szám alatt található.
A Társaság honlapja: www.any.hu.
A Társaság képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult személy neve és címe: Zsámboki Gábor, vezérigazgató (1028 Budapest, Csokonai utca 22).
Az IFRS szakterületre regisztrált, illetve IFRS minősítéssel rendelkező felelős személy neve és
címe: Karakó Tamás, gazdasági vezérigazgató-helyettes (1112 Budapest, Őrség u. 9/B).
A Társaság könyvvizsgálója az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.),
könyvvizsgálatért személyében felelős adatai: Bartha Zsuzsanna (MKVK: 005268) (5900 Orosháza, Rákóczi út 25.). A könyvvizsgálat díja 2021-ban 9,9 millió Ft.
A részvénykönyv szerint az alábbiakban nevesített tulajdonosok rendelkeznek 5%-nál nagyobb
szavazati aránnyal, valamint a következő befektetői csoportok alkotják a tulajdonosi struktúrát
2020. december 31-én, és 2021. december 31-én:

2021. december 31.
Tulajdonosok megnevezése

Szavazati
arány
(%)

Tulajdoni
arány (%)

2020. december 31
Szavazati arány
(%)

Tulajdoni
arány (%)

5% feletti tulajdonosok
EG CAPITAL LLC(*)

11,98%

11,62%

11,98%

11,62%

DIGITAL FOREST LLC(**)

6,97%

6,76%

6,97%

6,76%

AEGON ALFA SZÁRMAZTATOTT
ALAP

9,50%

9,21%

6,27%

6,08%

Belföldi intézményi befektetők

29,17%

28,28%

29,81%

28,90%

Külföldi intézményi befektetők

10,74%

10,40%

12,08%

11,71%

Külföldi magánszemélyek

0,50%

0,49%

0,43%

0,42%

Belföldi magánszemélyek

27,58%

26,75%

28,79%

27,92%

Vezető tisztségviselők, munkavállalók

2,51%

2,44%

2,45%

2,37%

Visszavásárolt saját részvények

0,00%

3,03%

0,00%

3,03%

Egyéb

1,05%

1,02%

1,22%

1,18%

Egyéb 5% alatti tulajdonosok

(*)Az ANY Biztonsági Nyomda Igazgatósági Elnöke közvetetten birtokolt tulajdoni hányada, s a Fortunarum Kft-n keresztül
további 3,56%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik.
(**)A 2014. március 31-én tartott éves rendes közgyűlés alapján megválasztott Erdős Tamás igazgatósági tag közvetetten
birtokolt ANY részvényeinek száma.
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a 2021.12.31-én végződő pénzügyi évre

1102 Budapest, Halom utca 5. | www.any.hu
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Minden adat ezer Ft-ban kivéve, ha másképp van jelölve.

A Társaság biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, biztonsági elemekkel ellátott matricákat), műanyag kártyákat (okmánykártyákat, bank-, és kereskedelmi kártyákat), megszemélyesített üzleti és ügyviteli nyomtatványokat, valamint hagyományos nyomdaipari termékeket gyárt.
A Társaság konszolidált leányvállalatai 2020. december 31-én és 2021. december 31-én a következők: (a Tipo Direct Serv SRL kivételével mindegyik leányvállalat közvetlenül birtokolt, a Tipo
direct Serv SRL a Zipper Services SRL tulajdona). Részesedésekről további megjegyzések a 9.
pontban találhatóak.

2021. december 31.

Név

Bejegyzés és
működés helye

Törzs / Alaptőke

Tulajdoni
hányad
(%)

Gyomai Kner
Nyomda Zrt.

Magyarország

200.000 eFt

99,48%

Specimen Zrt.

Magyarország

100.000 eFt

Techno-Progress Kft.

Magyarország

ANY Ingatlanhasznosító Kft.
Zipper Services SRL
**

2020. december 31.
Tulajdoni hányad (%)

Szavazati
jog 1

Besorolás 2

99,48%

99,48%

99,48%

L

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

L

5.000 eFt

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

L

Magyarország

3.000 eFt

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

L

Románia

2 060 310
RON

60,00%

60,00%

50,00%

50,00%

L*

Tipo Direct Serv
SRL**

Moldáv Köztársaság

30.308 MDL

60,00%

60,00%

50,00%

50,00%

L*

Direct Services
OOD ***

Bulgária

570.000 LEVA

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

L*

Szlovákia

63.965 EUR

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

L

Slovak Direct SRO
1A

Szavazati jog
1

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 2021.
december 30-ig. 2021. december 31-től tulajdoni hányad alapján is leányvállalat a Zipper Services SRL. A Direct
Services a korábbi megállapodás szerint volt konszolidálva 2021.07.31-ig.
(**) 2021. december 13-án az ANY Nyrt. 1,8 millió EUR értékben megvásárolta a Tipo Offset SRL tulajdonában
lévő Zipper Services SRL 50%-os tulajdonrészét, melyből 40%-os tulajdonrészt 1,44 millió EUR értékben tovább is
értékesített a Zipper Services SRL ügyvezető igazgatója részére, így 2021.12.31-én a Társaság 60%-os részesedéssel bír a Zipper Services SRL-ben.
(***) 2021. július 29-én az ANY Nyrt. értékesítette a Direct Servies OOD-ben meglévő 50%-os tulajdonrészét a
társtulajdonos Power Solutions OOD részére. A tranzakció kapott ellenértéke 2 millió EUR volt, melynek következtében 672 millió Ft nyereséget mutat ki a Társaság a befektetések értékesítésének nyeresége soron.
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Minden adat ezer Ft-ban kivéve, ha másképp van jelölve.

ESEF adatok
A Társaság weboldala:

www.any.hu

A Társaság LEI kódja:

529900YYR637SPJ0JR59

A Társaság neve:
A Társaság székhely szerinti országa:
A Társaság jogi formája

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Magyarország
Nyilvánosan működő részvénytársaság

A Társaságot melyik országban
jegyzeték be:

Magyarország

A Társaság székhelyének címe:

H-1102, Budapest, Halom utca 5., Magyarország

Az üzleti tevékenység főbb színhelye:

H-1102, Budapest, Halom utca 5., Magyarország

A Társaság fő tevékenységének
bemutatása:

A Társaság biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és
zárjegyet, biztonsági elemekkel ellátott matricákat), műanyag
kártyákat (okmánykártyákat, bank-, és kereskedelmi kártyákat),
megszemélyesített üzleti és ügyviteli nyomtatványokat, valamint hagyományos nyomdaipari termékeket gyárt.
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2

Főbb számviteli alapelvek
A pénzügyi kimutatás készítésének alapja

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. az éves beszámolóját 2017. január 1. óta a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Standardok(“IFRS”) szerint állítja össze.
A pénzügyi kimutatások az Európai Unió (“EU”) által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készültek. Az EU által elfogadott IFRS jelenleg nem különbözik a
Nemzetközi Számviteli Szabványok Bizottsága (IASB) által kiadott IFRS-től, kivéve az IAS 39
portfolió fedezeti ügyletre vonatkozó szabályozását, melyet nem fogadott el az EU. A Társaságnak nincs olyan tranzakciója, mely portfolió fedezeti ügyletnek minősülne.
A Társaság pénzügyi kimutatása magyar forintban (Ft) készül.
A pénzügyi kimutatások a bekerülési értékelv alapján készültek, kivéve egyes befektetett eszközök és pénzügyi instrumentumok átértékelését. A bekerülési érték rendszerint az eszközökért
cserébe átadott ellenérték valós értékén alapul. A számviteli politika legfontosabb elveit az alábbiakban ismertetjük.
A pénzügyi kimutatás elkészítésekor a vállalkozás folytatásának elvét vettük figyelembe a Társaság tevékenységét tekintve a jövőre nézve.
.
Pénzeszközök és pénzegyenértékes eszközök
A pénzeszközök a pénztár, valamint a banki folyószámlák és egyéb bankszámlák egyenlegét
tartalmazzák. A készpénz helyettesítő eszközök olyan könnyen pénzzé tehető befektetések, melyek eredeti lejárati ideje három hónap, vagy annál rövidebb idő, és értékváltozásuk kockázata
elhanyagolható.
Cash flow kimutatás
A cash flow kimutatás elkészítéséhez a készpénz és a pénz egyenértékű eszközök a következő
elemekből állnak: a készpénz és a három hónapnál rövidebb lejáratú bankbetétek magukban,
valamint az egyéb rövid lejáratú (vásárlásukkor 3 hónapos vagy annál rövidebb lejáratú) likvid
befektetéseket, amelyek azonnal átválthatóak a rajtuk feltüntetett pénzösszegre, és átváltásuk
nem jár értékük változásának kockázatával. A cash-flow az indirekt cash-flow készítés módszerével készül.
Készletek
A készletek a beszerzési költség és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbik értéken
szerepelnek, azt követően, hogy az elfekvő készletekre az értékvesztés képzése megtörtént. Az
elfekvő készletekre értékvesztés a készlet egyedi elbírálása alapján kerül megképzésre a készlet
fizikai állapotának és további felhasználhatóságának, értékesíthetőségének bírálata után. A beszerzési érték meghatározása átlagos beszerzési áron történik. A vásárolt készletek bekerülési
értéke a beszerzési árat, az esetleges vámot, szállítási költségeket, vissza nem igényelhető adókat és egyéb megszerzéshez kapcsolódó költségeket foglalja magában. A késztermékek és befejezetlen termelés költsége a közvetlen költségeket foglalja magában.
Az elfekvő készletekre értékvesztés a készlet egyedi elbírálása alapján kerül megképzésre a
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készlet fizikai állapotának és további felhasználhatóságának, értékesíthetőségének bírálata után.
A Társaság a rendelkezésre álló üzleti, piaci információk alapján teljes körű értékvesztést számol
el azokra a készletekre, ahol a készlet felhasználhatósága, értékesíthetősége a készletek egyedi,
vevőhöz kötött jellegéből adódóan a szerződés lejárta vagy rendelés hiánya miatt nem valószínűsíthető. A nem egyedi vevőkhöz kapcsolódó készletek esetében akkor kerül sor értékvesztés
elszámolására, amennyiben a mérlegfordulónapot megelőző hosszabb időszakban nem történt
felhasználás az adott cikkből, ebben az esetben is egyedi elbírálás alapján. Továbbá a Társaság
értékvesztést számol el azon készletekre is, ahol a potenciális értékesítési bevétel nem éri el a
bekerülési értéket a várható értékesítési bevétel szintjéig. Teljes körű értékvesztést számol el
továbbá a Társaság a technológiai folyamatok során a termelésből kikerülő felülvizsgált, de nem
megfelelő minőségű készletekre, amelyek évközben a selejtezési raktárakba átkerültek, de amelyek nem kerültek a fordulónapig selejtezésre.
Ingatlanok, gépek és berendezések
Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek a pénzügyi kimutatásban. Földterület esetében értékcsökkenés nem kerül elszámolásra. Az értékcsökkenés elszámolása lineáris módszerrel történik úgy, hogy az eszközök
értéke a becsült hasznos élettartam alatt leírásra kerüljön. Az alkalmazott értékcsökkenési kulcsok az alábbiak:
Ingatlanok
2% - 3%
Bérelt ingatlanokon végzett beruházások
6%
Gépek és berendezések
14,5% - 33%
A Társaság minden pénzügyi helyzet kimutatás készítésekor felülvizsgálja a tárgyi eszközök és
az immateriális javak értékét annak érdekében, hogy meghatározza, hogy külső és belső információk alapján létezik-e olyan indikáció, amely alapján az adott eszközökre értékvesztést kellene
elszámolni. A becsült hasznos élettartamot és az amortizációs módszert minden éves beszámolási időszak végén felülvizsgálják, és a becslések bármely változásának hatása a jövőre nézve
kerül figyelembe vételre. Amennyiben ilyen indikáció létezik, az eszköz várható megtérülési értékét meg kell becsülni a szükséges mértékű értékvesztés meghatározásához, ha van értékvesztés.
Ha az eszköz várható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, akkor az eszköz könyv szerinti értékét a várható megtérülési értékig kell csökkenteni. Az értékvesztés értékét
költségként számolja el azonnal a Társaság.
Ingatlan, vagy berendezés értékesítésén vagy kivezetésén realizált nyereség vagy veszteség
mértéke az értékesítési bevétel és az eszköz nyilvántartási értéke közötti különbségként kerül
meghatározásra, és az eredményben kerül elszámolásra.
Eszközhasználati jog
A Társaság 2019. január 1-től az IFRS 16 előírásainak megfelelően a lízingszerződéssel kapcsolatban birtokolt eszközeit eszközhasználati jogként mutatja ki. Ennek megfelelően eszközhasználati jogként kerül bemutatásra minden eszköz, mely lízingszerződés keretében van a Társaság
birtokában, vagy amely tartós bérleti jogviszony kapcsán került oda. Mivel a társaság szerződéseihez nem kapcsolódik garantált maradványérték vagy a futamidő végén fizetendő lízingkötelezettség, az eszközhasználati jog bekerülési értéke megegyezik a lízingkötelezettség bekerülési
értékével. A Társaság három elkülönült eszközcsoportban tart nyilván eszközhasználati jogot.
Ezek az ingatlanok, a termelő gépek, berendezések és a járművek. Az eszközhasználati jogra a
Társaság az IAS 16 előírásai alapján a lízingszerződés és a tartós bérleti szerződés időtartama
alatt értékcsökkenést számol el, melyekre az alkalmazott kulcsok az alábbiak.
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Ingatlanok
Gépek és berendezések
Járművek

10%- 46%
14,5% - 33%
25,0% - 33%

Immateriális javak
A külön beszerzett immateriális javakat a halmozott amortizációval és halmozott értékvesztéssel
csökkentett bekerülési értéken tartjuk nyilván. Az amortizációt lineáris módszerrel számoljuk el az
eszköz becsült hasznos élettartama alatt. A becsült hasznos élettartamot és az amortizációs módszert minden éves beszámolási időszak végén felülvizsgáljuk, és a becslések bármely változásának hatása a jövőre nézve kerül figyelembe vételre. Az éves amortizációs kulcs mértéke 16,733%.
Immateriális javak értékesítésén vagy kivezetésén realizált nyereség vagy veszteség mértéke az
értékesítési bevétel és az eszköz nyilvántartási értéke közötti különbségként kerül meghatározásra, és az eredményben kerül elszámolásra.
Pénzügyi eszközök
A pénzügyi eszköz kategóriájának meghatározásához a Társaság meghatározza, hogy a pénzügyi eszköz adósságinstrumentum vagy tőkebefektetés. Tőkebefektetéseket eredménnyel szemben valós értéken kell értékelni, mindazonáltal a Társaság bekerüléskor dönthet úgy, hogy a nem
kereskedési céllal tartott tőkebefektetéseket az egyéb átfogó eredménnyel szemben értékeli valósan. Amennyiben a pénzügyi eszköz adósságinstrumentum, a besorolás meghatározásakor az
alábbi pontokat kell figyelembe venni.
- Amortizált bekerülési érték - cél - a szerződéses cash flow-k beszedése, ami kizárólag a tőke
és a kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetéseihez kapcsolódó cash-flow-kat tartalmazza.
- Valós érték egyéb átfogó eredménnyel szemben - tartás célja - amely szerződéses cash flowk beszedésével és a pénzügyi eszközök eladásával éri el célját és a pénzügyi eszköz szerződéses feltételei meghatározott időpontokban olyan cash flow-kat eredményeznek, amelyek
kizárólag a tőke és a kint levő tőkeösszeg után járó kamat kifizetései.
- Valós érték eredménnyel szemben - amelyek nem tartoznak a fenti két pénzügyi eszköz kategória egyikébe sem, vagy kezdeti megjelenítéskor eredménnyel szemben valós értéken
értékeltnek lettek megjelölve.
A pénzügyi kötelezettségeket amortizált bekerülési értéken kell értékelni, kivéve azokat a pénzügyi kötelezettségeket, amelyeket eredménnyel szemben valósan kell értékelni vagy a Társaság
a valós értékelés opciót választotta.
Eredménnyel szemben valósan kell értékelni a kereskedési célú pénzügyi kötelezettségeket és
a származékos termékeket. A Társaság a kezdeti megjelenítéskor visszavonhatatlanul az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként jelölhet meg egy pénzügyi kötelezettséget, ha:
- megszüntet vagy lényegesen csökkent valamely értékelési vagy megjelenítési inkonzisztenciát, vagy
- a pénzügyi kötelezettségek egy csoportjának vagy a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek egy csoportjának kezelése, valamint teljesítményének értékelése valós érték alapon, egy dokumentált kockázatkezelési vagy befektetési stratégiával összhangban történik.
Követő értékelés
A követő értékelés az adott pénzügyi instrumentum besorolásán alapszik.
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Amortizált bekerülési értéken történő értékelés
Az amortizált bekerülési érték a pénzügyi eszköznek, vagy kötelezettségnek az eredeti bekerülési
értéke csökkentve a tőketörlesztésekkel, növelve, vagy csökkentve az eredeti bekerülési érték és
a lejáratkori érték közötti különbözet halmozott amortizációjával, és csökkentve az esetleges értékvesztés vagy behajthatatlanság miatti leírás összegével. A kamatlábhoz az effektív kamatláb
módszert kell használni, a kamatot az eredményben kell elszámolni.
Az eszköz valós érték változását csak a kötelezettség kivezetésekor vagy átsorolásakor kell az
eredményben szemben elszámolni.

Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt adósságinstrumentumok
Az eszközt valós értéken kell értékelni. A kamatbevételt, értékvesztést és devizás árfolyamkülönbözeteket az eredményben kell elszámolni (hasonlóan az amortizált bekerülési értéken értékelt
eszközökhöz). A valós érték változásokat az egyéb átfogó eredménnyel szemben kell elszámolni.
Az eszköz kivezetésekor a korábban egyéb átfogó eredménnyel szemben elszámolt halmozott
nyereséget vagy veszteséget át kell csoportosítani az eredménybe. Az eszköz átsorolása vagy
kivezetése esetén, a korábban egyéb átfogó eredményben elszámolt, és tőkében halmozott valós
érték változások átcsoportosítandók az eredménybe, úgy, hogy ennek pont olyan hatása legyen
az eredményre mintha az eszköz amortizált bekerülési értéken lett volna értékelve a kezdeti megjelenítéstől.
Egyéb átfogó eredménnyel szemben valós értéken értékelt tőkebefektetések
Az osztalékot csak akkor lehet megjeleníteni, ha:
ennek jogát megállapították,
valószínűleg osztalékkal kapcsolatosan gazdasági hasznok befolynak, összegét megbízhatóan lehet mérni.
A járó osztalékot eredményben kell elszámolni, kivéve, ha az osztalék egyértelműen a befektetés
költségeinek részleges megtérülését jelenti, mely esetben egyéb átfogó eredményben kell őket
bemutatni.
A valós érték változás az egyéb átfogó eredményben jelenik meg. A valós érték változás miatt
elszámolt különbözetek később sem számolhatók el eredménnyel szemben, még akkor sem, ha
az eszköz értékvesztetté vált vagy értékesítésre kerül.
Eredménnyel szemben valós értéken értékelt
Az eszközt valós értéken kell értékelni és a valós érték változásokat az eredménnyel szemben
kell elszámolni.
Valós értéken történő értékelés
A mérleg fordulónapján érvényes, tranzakciós költségek levonása nélküli jegyzett piaci árak alapján. Ha nincs ilyen akkor más, lényegében azonos jellemzőkkel rendelkező instrumentumok érvényes piaci értéke, vagy a befektetések alapját képező nettó eszközöktől elvárt pénzáramok
alapján történik.
14

Kiegészítő melléklet
a 2021.12.31-én végződő pénzügyi évre

1102 Budapest, Halom utca 5. | www.any.hu
Telefon: +36 1 431 1200 | info@any.hu

Minden adat ezer Ft-ban kivéve, ha másképp van jelölve.

A pénzügyi instrumentumok értékvesztése
A Társaság megvizsgálta, hogy az IFRS 9 alapján mekkora hitelezési veszteséget kellene képeznie a vevői követelésekre a várható hitelezési veszteségek következtében, de úgy találta,
hogy mivel már több éve az átfogó eredménykimutatás terhére elszámolandó követelésekre képzett értékvesztés nem éri el a forgalom 0,01%-át sem, nem számol el értékvesztést a várható
hitelezési veszteségek kapcsán. A Társaság vevői körében jelentős számban vannak állami érdekeltségű vállalatok, illetve előlegek és más fizetési garanciák formájában a Társaság biztosítja
a kintlévőségeinek megtérülését. Az általános hitelezési veszteségek a Társaság megítélése szerintem nem számottevő, ugyanakkor, egyedi vevői értékelés alapján a szükséges értékvesztéseket a Társaság elszámolja.
A pénzügyi instrumentumok kivezetése
A pénzügyi eszközök kivezetése akkor történik meg, amikor a Társaság már nem rendelkezik a
pénzügyi instrumentumban foglalt jogokkal (eladás, valamennyi pénzáram megtörtént, átadás).
Abban az esetben, ha a Társaság nem adja át, és nem is tartja meg a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó összes kockázatot és hozamot, de megtartja az eszköz feletti ellenőrzést, a visszatartott
hozamot eszközként, míg a megtartott kockázatból eredő lehetséges pénzkiáramlásokat kötelezettségként kell állományba venni.
A Társaság akkor, és csak akkor távolíthat el a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásából pénzügyi kötelezettséget (vagy pénzügyi kötelezettség egy részét), amikor az megszűnt - vagyis amikor a szerződésben meghatározott kötelemnek eleget tettek, azt eltörölték, vagy lejárt.

Befektetések

Az egyedi pénzügyi kimutatásokban a leányvállalatokban lévő részesedések bekerülési értéken
kerülnek bemutatásra az IAS 27 alapján. A tartós részesedések bekerülési értéke a részesedés
megszerzéséért pénzeszközben vagy pénzeszköz egyenértékesben fizetett összeg, vagy egyéb
adott ellenérték valós értéke. A részesedés beszerzési értékének részét képezik azok a tételek,
amelyek közvetlenül kapcsolódnak a részesedés megszerzéséhez.
A leányvállalati, közös vezetésű és társult vállalkozásban lévő részesedésre vonatkozóan értékvesztési tesztet kell elvégezni, ha potenciális értékvesztésre utaló jelek merülnek fel. Ennek során
a Társaság megvizsgálja, hogy a befektetéshez kapcsolódóan keletkezett-e veszteség a tárgyidőszakban, valamint a jövőbeni működése során a befektetés várhatóan megtérül-e. Amennyiben az értékvesztés jele felmerül, meg kell állapítani a részesedés megtérülési értékét és össze
kell hasonlítani a részesedés nettó értékével. Amennyiben a részesedés megtérülési értéke jelentősen vagy tartósan alacsonyabb a nettó értékénél, értékvesztést kell elszámolni. Amennyiben
a részesedés megtérülési értéke jelentősen vagy tartósan magasabb a nettó értékénél, értékvesztés visszaírást kell elszámolni.
A nettó megtérülési érték a jövőbeni pénzáramok jelenértékének a tulajdonosra jutó része.
Adózás
A társasági adó mértéke a társasági és osztalékadóról szóló törvény alapján meghatározott adófizetési kötelezettségen alapul, amely a halasztott adóval kerül módosításra.
A halaszott adó a “mérlegbeni kötelezettség” módszere alapján került meghatározásra. Halasztott
adó azokban az esetekben jelentkezik, amikor egy tétel számviteli értéke és adótörvény szerinti
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elszámolása között időbeli különbség jelentkezik. A halasztott adó követelés és kötelezettség
megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik,
amikor az időbeli különbség miatti eltérések várhatóan megtérülnek. A halasztott adó kötelezettség és követelés tükrözi a Társaság által megállapított, az eszközök és kötelezettségek pénzügyi
helyzet kimutatásának fordulónapján fennálló adóvonzatát.
Halasztott adó követelés csak akkor szerepeltethető a pénzügyi helyzet kimutatásában, ha valószínűsíthető, hogy a Társaság a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képező nyereséget produkál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesítést fog nyerni. A pénzügyi helyzet
kimutatásának fordulónapján a Társaság számba veszi a meg nem térült halasztott adó követelését, valamint kötelezettségét, és a korábban el nem ismert követelés azon részét veszi számításba, amely várhatóan megtérülhet a jövőbeni nyereség adójának csökkenéseként. A Társaság
ennek megfelelően olyan mértékben csökkenti halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózó nyereség nem fog rendelkezésre állni.
Az IAS 12 előírásainak megfelelően a helyi iparűzési adót és az innovációs járulékot a Társaság
a tárgyévi adó soron mutatja be.
Saját részvény
A visszavásárolt saját részvények a saját tőkén belül kerülnek kimutatásra. A saját részvények
értékesítésének nyereségét vagy veszteségét, illetve azok visszavásárlásakor keletkezett különbözetet az eredménytartalékkal szemben számolja el a Társaság.
Árbevétel elszámolása
2018.01.01-től kezdődően, az IFRS-t alkalmazó társaságok számára kötelező az IFRS 15 alkalmazása. Az IFRS 15 egy ötlépéses modellt rögzít a vevőkkel kötött szerződésekből származó
bevételek megállapítására, amely - kevés kivételtől eltekintve - a tranzakció típusától és az iparágtól függetlenül valamennyi esetben alkalmazandó. A standard előírásai az egyes nem
pénzügyi eszközök értékesítéséből származó eredményhatás elszámolására és értékelésére is
alkalmazandók, ahol az ilyen értékesítés nem képezi a vállalkozás szokásos tevékenységének
részét (pl. tárgyi eszközök vagy immateriális javak értékesítése).
Az árbevétel elszámolása az áru kiszállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának időpontjában
történik, mivel az áru tulajdonjogához kapcsolódó jelentős kockázatok és előnyök ügyfél részére
történő átruházása ekkor történik.
Az árbevételt a kapott/várható ellenérték valós értékén kell figyelembe venni. Az árbevételt csökkentik az ügyfeleknek nyújtott visszatérítések, engedmények és egyéb hasonló juttatások.
A Társaság az IFRS 8 – Működési szegmensek című standard szerint nem különböztet meg
szegmenseket, azonban az árbevételben öt különböző termékkategóriát alkalmaz. A Társaság
menedzsmentje ezeket a termékkategóriákat tekinti stratégiailag fontos tényezőnek, ezeket követi figyelemmel és teljesítményének megítélésekor is ez az egyik szempont. Az árbevétel termékkategóriákba sorolása ugyanakkor nem jelenti azt, hogy eszközök és források tekintetében
egyértelműen elkülöníthető módon állítaná elő ezeket a termékeket a Társaság.
Az ügyfelekkel kötött szerződésekből származó bevétel
A Társaság nyomtatási és biztonsági nyomtatási megoldási szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. Az ügyfelekkel kötött szerződésekből származó bevétel akkor kerül elszámolásra, amikor az
áruk vagy szolgáltatások feletti ellenőrzést átadják a vevőnek, olyan összegben, amely tükrözi
azt az ellenértéket, amelyre a Társaság az árukért vagy szolgáltatásokért cserébe várhatóan jogosult lesz. A Társaság általánosságban arra a következtetésre jutott, hogy bevételi megállapodásaiban ő a megbízó.
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A nyomtatási megoldások értékesítéséből származó bevételt abban az időpontban számolják el,
amikor az eszköz feletti irányítást átadják az ügyfélnek, általában a berendezésnek az ügyfél
telephelyére történő leszállításakor. A normál hitel futamidő a kézbesítéstől számított 30 nap.
A Társaság mérlegeli, hogy vannak-e a szerződésben egyéb olyan ígéretek, amelyek külön teljesítési kötelezettségek, amelyekhez a tranzakciós ár egy részét hozzá kell rendelni (például garanciák, vásárlói hűségpontok). A nyomdai megoldások értékesítésének tranzakciós árának meghatározásakor a Társaság figyelembe veszi a változó ellenszolgáltatás, a jelentős finanszírozási
komponens megléte, a nem készpénzes ellenszolgáltatás és az ügyfélnek fizetendő ellenérték
(ha van ilyen) hatásait.
Változó ellenérték
Ha a szerződésben szereplő ellenérték változó összeget tartalmaz, a Társaság megbecsüli azt
az ellenérték összegét, amelyre az áru vevőnek történő átadásáért cserébe jogosult lesz. A változó ellenértéket a szerződés kezdetekor becsülik meg, és addig korlátozzák, amíg nagy valószínűséggel nem következik be jelentős bevétel-visszafordulás az elszámolt halmozott bevétel öszszegében, amikor a változó ellenértékkel kapcsolatos bizonytalanság később feloldódik.

Visszaküldési jogok
A Társaság a várható érték módszerét alkalmazza a változó ellenérték becslésére, tekintettel a
hasonló jellemzőkkel rendelkező szerződések nagy számára. A Társaság ezt követően alkalmazza a változó ellenérték becslésére vonatkozó követelményeket annak érdekében, hogy meghatározza a tranzakciós árba beszámítható és bevételként elszámolható változó ellenérték öszszegét. Visszatérítési kötelezettség kerül elszámolásra a várhatóan visszaküldendő árukra (azaz
a tranzakciós árban nem szereplő összegre). Az eszköz visszaszolgáltatási joga (és az értékesítés költségének megfelelő kiigazítása) szintén elszámolásra kerül az áru vevőtől való visszaszerzésének jogáért.

Mennyiségi engedmények
A Társaság a legvalószínűbb összeg módszerét vagy a várható érték módszerét alkalmazza a
szerződésben szereplő változó ellenérték becslésére. A változó ellenszolgáltatás mértékét legjobban előrejelző kiválasztott módszert elsősorban a szerződésben szereplő mennyiségi küszöbök száma határozza meg. A legvalószínűbb összeget az egy volumenküszöbű szerződéseknél
alkalmazzák, míg a várható érték módszert az egynél több volumenküszöbű szerződéseknél. A
Társaság ezt követően alkalmazza a változó ellenérték becslésére vonatkozó követelményeket
annak érdekében, hogy meghatározza a tranzakciós árba beszámítható és bevételként elszámolható változó ellenérték összegét. A várható jövőbeni engedményekre (azaz a tranzakciós árban nem szereplő összegre) visszatérítési kötelezettség kerül elszámolásra.
Jelentős finanszírozási komponens
A Társaság az ügyfelektől kapott rövid lejáratú előlegeknél a gyakorlati célt alkalmazza. Vagyis
az ígért ellenérték összegét nem korrigálják jelentős finanszírozási komponens hatásaival, ha az
ígért áru vagy szolgáltatás átruházása és a kifizetés közötti időszak egy év vagy annál rövidebb.
Nem készpénzes ellenszolgáltatás
Az ügyféltől kapott ilyen nem készpénzes ellenérték valós értékét a tranzakciós ár tartalmazza,
és akkor értékelik, amikor a Társaság megszerzi az ellenőrzést a berendezés felett. A Társaság
a nem készpénzes ellenszolgáltatás valós értékét annak piaci ára alapján becsüli meg. Ha a valós
érték ésszerűen nem becsülhető meg, a nem készpénzes ellenértéket közvetetten a tűzvédelmi
berendezés önálló eladási árához viszonyítva kell értékelni.
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Szerződéses egyenlegek
Vevőkövetelések
A követelés akkor kerül elszámolásra, ha a vevőnek feltétel nélküli ellenérték esedékes (vagyis
csak az idő múlása szükséges az ellenérték esedékessége előtt).
Szerződéses kötelezettségek
Szerződéses kötelezettséget akkor kell elszámolni, ha az ügyféltől fizetés érkezik vagy fizetés
esedékes (amelyik korábban van), mielőtt a Társaság átadja a kapcsolódó árukat vagy szolgáltatásokat. A szerződéses kötelezettségek akkor kerülnek elszámolásra bevételként, amikor a
Társaság a szerződés alapján teljesít (azaz átadja az irányítást a kapcsolódó áruk vagy szolgáltatások felett a vevőnek).
A szerződés megkötésének költsége
A Társaság értékesítési jutalékot fizet alkalmazottainak minden olyan szerződés után, amelyet
nyomtatási megoldások és szolgáltatások értékesítésére kötnek. A Társaság az opcionális gyakorlati módot alkalmazza a szerződéskötési költségek azonnali ráfordítására, ha az eszköz amortizációs ideje egy év vagy annál rövidebb. Mint ilyenek, az értékesítési jutalékok azonnal költségként jelennek meg, és a munkavállalói juttatások részeként szerepelnek.
Osztalék- és kamatjövedelem
Befektetésből származó osztalék akkor kerül elszámolásra, amikor a tulajdonosnak a kifizetéshez
való joga megnyílik (amennyiben valószínűsíthető, hogy a gazdasági előnyök a Társaságnál fognak realizálódni, és a bevétel összege megbízhatóan megállapítható).
Kamatbevétel akkor kerül elszámolásra, amennyiben valószínűsíthető, hogy a gazdasági előnyök
a Társaságnál fognak realizálódni, és a bevétel összege megbízhatóan megállapítható. A kamatbevétel időarányosan elhatárolásra kerül a fennálló hiteltartozás figyelembe vételével a vonatkozó effektív kamatlábbal. Az effektív kamatláb az a kamatláb, amely pontosan diszkontálja a
becsült jövőbeli készpénz-bevételeket a pénzügyi eszköz várható élettartamára az adott eszköz
első elszámolásakor rögzített nettó nyilvántartási értékére.
Lízingek
A Társaság 2019. január 1-től az IFRS 16 előírásai szerint értékeli a lízingkötelezettségeit, felváltva az IAS 17 korábbi előírásait. Ennek megfelelően lízingkötelezettségként kerül bemutatásra
a lízingszerződésekből és a tartós bérleti szerződésekből származó kötelezettségek. A Társaság
a lízingkötelezettségeit a szerződésekből fakadó pénzáramok diszkontált jelenértékeként határozza meg, diszkontfaktorként a piacon a Társaság számára elérhető, a szerződéshez hasonló
időtartamú hitel kamatát alapul véve. A Társaságnak nincsenek kezdeti lízingköltségei, helyreállítási, leszerelési költségei, változó lízingfeltételei és nem részesül lízingösztönzőkben sem. A
Társaságnak sem a lízingszerződésekben, sem a tartós bérleti szerződésekben nincs opciója a
szerződések meghosszabbítására, ugyanakkor a futamidő alatt a lízingbeadó sem rendelkezik
opcióval a lízing feltételeinek megváltoztatására.
A Társaság nem rendelkezik kis értékű lízingekkel, lízingelt eszközeit nem lízingeli tovább al-lízing
szerződésekben és nem folytat sale-and-lease-back típusú tranzakciókat.
A lízingkötelezettségekre a Társaság az effektív kamatláb módszerével lízingkamatot számol el,
mely az eredménykimutatásban a kamatráfordítás soron jelenik meg.
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Céltartalékok
A Társaság abban az esetben képez céltartalékot, ha:
- a gazdálkodó egységnek egy múltbeli esemény következtében meglévő (jogi vagy vélelmezett) kötelme áll fenn;
- valószínű, hogy a kötelem teljesítéséhez gazdasági hasznokat megtestesítő erőforrások kiáramlására lesz szükség; és
- a kötelem összegére megbízható becslés készíthető.
A Társaság jogi vitában nem érintett.
Üzleti kombináció keretében megszerzett függő kötelezettségek
Az üzleti kombináció keretében megszerzett függő kötelezettségek az akvizíció napján, valós értéken kerülnek elszámolásra. A későbbi beszámolási időszakok végén az efféle függő kötelezettségek az IAS 37 „Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések”, valamint az IFRS
15 „Bevételek” standard alapján elszámolt amortizációval csökkentett eredetileg elszámolt összeg
közül a magasabbik értéken kerülnek elszámolásra.
Állami támogatások
Az állami támogatások erőforrásoknak egy gazdálkodó egység részére történő átadásai formájában nyújtott állami közreműködések, amelyet a gazdálkodó egység működési tevékenységéhez
kapcsolódó, meghatározott feltételek múltbeli vagy jövőbeli teljesítése ellenében nyújtanak. A
Társaság támogatásokat alapvetően csak eszközbeszerzésre vesz igénybe, de 2020-ban a
COVID-19 járvány miatt igénybe vehető veszteség ellentételezésére szolgáló támogatást is
igénybe vett. Az állami támogatásokat szisztematikusan az eredményben kell elszámolni azokban
az időszakokban, amelyekben a Társaság ráfordításként számolja el azokat a kapcsolódó költségeket, amelyek ellentételezésére az állami támogatás szolgál.
Eszközökhöz kapcsolódó támogatásokat rendszerint arra az időszakra és olyan arányban számolja el az eredményben, amelyben az adott eszköz értékcsökkenési ráfordítását elszámolják. A
támogatásokat bruttó módon könyveli a Társaság.
Külföldi pénznemben történő tranzakciók
A Társaság pénzügyi kimutatásaiban szereplő tételek értékelése annak az elsődleges gazdasági
környezetnek a pénznemében történik, amelyben a gazdálkodó egység működik, ez a funkcionális pénznem a forint. A devizaügyletek az ügylet napján érvényes árfolyamon kerültek átszámításra. A devizaértéken szereplő eszközöket és forrásokat a pénzügyi helyzet kimutatásának fordulónapján érvényes hivatalos árfolyamon forintosította a Társaság. Az árfolyam különbözetek az
adózás előtti eredménnyel szemben kerültek elszámolásra.
1.2.1.
Az IFRS standardok 2021. január 1-jétől érvényes módosuló szabályainak illetve
új standardok bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásra
A jelen beszámolási időszaktól hatályba lépő, az IASB által közzétett és az EU által elfogadott új
és módosított standardok és értelmezések:
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 és IFRS 16 standardok módosításai – kamatláb benchmark
reform – 2. fázis – az EU által elfogadva 2021. január 13-tól (hatályba lép a 2021. január 1-jével,
illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
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IFRS 4 „Biztosítási szerződések” standard módosításai IFRS 9 halasztással - az EU által
elfogadva 2020. December 15-től (hatályba lép a 2021. január 1-jével, illetve az azt követően
kezdődő beszámolási időszakokban),
IFRS 16 „Lízingek” – Covid-19-cel kapcsolatos bérleti koncessziók 2021 június 30-án túl (hatályba lép a 2021. április 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban).
Ezek a módosítások nem befolyásolják számottevően a Csoport konszolidált pénzügyi kimutatásait.
1.2.2.
Az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadott, de még nem hatályos új és
módosított standardok és értelmezések
IFRS 3 “Üzleti kombinációk”; IAS 16 “Ingatlanok, gépek és berendezések”; IAS 37 “Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések” standardok módosításai – Éves
fejlesztések (hatályba lép 2022. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban),
IFRS 17 “Biztosítási szerződések” standard, beleértve az IFRS 17 standard módosításait
(hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban).
Ezek a módosítások és új standardok nem befolyásolják számottevően a Csoport konszolidált
pénzügyi kimutatásait.
1.2.3.

Az IASB által kibocsátott és az EU által nem elfogadott standardok és értelmezések

Az EU által elfogadott IFRS-ek jelenleg nem különböznek jelentősen a Nemzetközi Számviteli
Standard Testület (IASB) által elfogadott rendeletektől, kivéve az alábbi új standardokat, a
meglévő standardok módosításait és új értelmezéseket, amelyeket az EU-ban még nem
fogadtak be a pénzügyi kimutatások közzétételének napjával:
IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard módosításai – A rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek besorolása (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően
kezdődő beszámolási időszakokban),
IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard módosításai és IFRS Practice Statement 2 – Számviteli politikák közzététele (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt
követően kezdődő beszámolási időszakokban),
IAS 8 “Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák” standardok módosításai – Számviteli becslések definíciója (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt
követően kezdődő beszámolási időszakokban),
IAS 12 „Nyereségadók” standard módosításai - Egyetlen ügyletből származó eszközökhöz
és kötelezettségekhez kapcsolódó halasztott adó (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az
azt követően kezdődő beszámolási időszakokban)
IFRS 17 “Biztosítási szerződések” standard módosításai – az IFRS 17 és az IFRS 9 kezdeti
alkalmazása – Összehasonlító információk (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt
követően kezdődő beszámolási időszakokban),
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IFRS 10 ”Konszolidált pénzügyi kimutatások” és IAS 28 “Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések” standardok módosításai – Eszközök eladása, illetve átadása a befektető és annak társult vagy közös vezetésű vállalkozása között (a hatálybalépés időpontját bizonytalan időre elhalasztották, amíg a kutatási projekt konklúzióra jut a
tőkemódszerrel kapcsolatban),
IFRS 14 “Szabályozói elhatárolások” standard (hatályba lép a 2016. január 1-jével, illetve az
azt követően kezdődő beszámolási időszakokban) – az Európai Bizottság döntést hozott, mely
értelmében a jóváhagyás folyamatot a jelenlegi köztes standardra nem fogja alkalmazni, és
megvárja a végső standardot.
Ezek a módosítások, új standardok és értelmezések implementációja nem befolyásolná számottevően a Társaság egyedi pénzügyi kimutatásait.
Lényeges számviteli feltételezések és becslések a számviteli politika alkalmazásakor

Az IFRS követelményeinek megfelelő pénzügyi kimutatások készítése megköveteli adott becslések és feltételezések alkalmazását, melyek befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban és a jegyzetekben szereplő összegeket.
A számviteli politika alkalmazása során használt lényeges feltételezések
A számviteli politika alkalmazása során a Társaság vezetése bizonyos feltételezésekkel élt, melyek befolyásolhatják a pénzügyi kimutatásban szereplő összegeket (eltekintve a becslések hatásától, amely a következő alpontban szerepel). Ezen feltételezések a megfelelő jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, de a leglényegesebbek az alábbiakra vonatkoznak:
- A halasztott adó kötelezettségeknél figyelembe vett hatások a jövőben visszafordulnak, és a
társasági adó kulcsa a 2017. január 1-től hatályos 9%
- Bizonyos függő kötelezettségek kimenetele
- A Társaság a Zipper Services Srl-ben és a TipoDirect Moldva Srl-ben 2021.december 31-től
60%-os részesedéssel rendelkezik. Egyezmények alapján az anyavállalatnak korábban is volt
jogosultsága ezen Társaságok vezető tisztségviselőinek kijelölésére és azok visszahívására, valamint a Társaságok tevékenységének közvetlen befolyásolására, mely alapján az anyavállalat
vezetése elismerte, hogy az anyavállalat képes közvetlen módon befolyásolni a szóban forgó
leányvállalatok tevékenységét egyoldalúan is és, ezáltal közvetlenül irányítani azokat. 2021. december 31-től az egyezményeken túl tulajdonosi többsége is van az anyavállalatnak.
Bizonytalanságok a becslésekben
Az IFRS követelményeinek megfelelő pénzügyi kimutatás készítése megköveteli becslések alkalmazását, melyek befolyásolják a pénzügyi kimutatásban és a jegyzetekben szereplő összegeket.
Ezen becslések a vezetőség jelenlegi eseményekre vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak,
azonban a tényleges eredmények eltérhetnek azoktól. Ezen becslések a megfelelő jegyzetekben
részletesen kifejtésre kerülnek, de a leglényegesebbek az alábbiak:
- Pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása
- Tárgyi eszközök hasznos élettartamának megállapítása
- A tárgyi eszközök értékvesztésének meghatározása
- A céltartalék értékének a meghatározása
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COVID-19 hatása az IFRS beszámolóra
A Társaság 2021. december 31-én felmérte, hogy a COVID-19 járvány milyen hatással van az
IFRS szerint elkészített beszámolóira, és azt találta, hogy a járvány bár hatással volt a Nyomda
életére, a beszámoló egyes soraira kifejtett hatása nem jelentős.
A Társaság 2021. december 31-vel felmérte, hogy a vállalkozás folytatásának elve szerint képese működni a jövőben, és arra jutott, hogy a 2020. és 2021. évben meghozott COVID-19 intézkedéseinek túlnyomó többsége ezt hivatott biztosítani, így a vállalkozás folytatásának elve 2022.
évben is biztosított, melyet alátámaszt a válsághelyzetben is folyamatos működés, valamint a
2021-ben visszatérő megrendelésállományok volumene. Még a 2021 során kihirdetett vészhelyzetek során sem volt olyan nap, amikor ne lett volna folyamatos a termelés az ANY Nyrt. üzemeiben. Mindezek alapján a Csoport az esetlegesen 2022-ben is folytatódó járvány esetén sem
számol jelentős változásokkal.

A Társaság a részesedések értékelésekor jövőbeli tervek alapján, DCF módszer alkalmazásával
kalkulálja a részesedések értékét. Mivel tervezéskor már az előző években is rendkívül konzervatív növekedési és megtérülési rátával kalkulált a Társaság, ezekben a paraméterekben a
COVID-19 járvány miatt változás nem történt, ugyanakkora következő évek leányvállalati tervszámai a COVID-19 járvány hatásait figyelembe véve kerültek meghatározásra.
A Társaság lízing- és bérleti szerződései nem módosultak a COVID-19 járvány következtében. A
Társaság 2021. december 31-én nem veszi igénybe a lízingekhez és hitelfizetéshez kapcsolódó
moratórium adta fizetési könnyítéseket.
Az ukrán – orosz konfliktus hatása az IFRS beszámolóra
Az orosz – ukrán konfliktus közvetetten az egész világra kiterjedő gazdasági hatásán kívül a Társaság nem rendelkezik semmilyen orosz vagy ukrán befektetéssel, sem orosz vagy ukrán üzleti
partnerekkel, így nincs olyan közvetlen kitettség, amely alapján a Társaság gazdasági életére
vagy az IFRS beszámolóra a konfliktus hatással lenne.
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Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

3

Pénzeszközök és pénzegyenértékesek
Pénzeszközállomány összesen:

4

2021.
december 31.
402 816

2020.
december 31.
795 834

402 816

795 834

2021.
december 31.
3 226 885

2020.
december 31.
2 208 591

-241

-321

3 226 644

2 208 270

Követelések

Vevők
Kétes követelésekre képzett értékvesztés
Összesen:

A Vevő követelések valós értéke a könyv szerinti értéknek felel meg. A vevőkövetelések egyenlege 3 227 millió Ft, amely 1 018 millió Ft-tal (46,1%-kal) nagyobb, mint 2020. év végén.
A követelésekre képzett értékvesztések mozgását az alábbi táblázat mutatja:
2021.
december 31.
321

2020.
december 31.
2 655

0

80

Értékvesztés visszaírása

-80

-2 414

Követelésekre képzett értékvesztés záró állománya

241

321

2021.
december 31.
2 167 090

2020.
december 31.
1 792 143

Befejezetlen termelés

1 334 128

1 460 396

Késztermékek

1 012 680

734 257

37 467

142 632

-1 556 069

-301 760

2 995 296

3 827 668

Követelésekre képzett értékvesztés nyitó állománya
Értékvesztés képzés

5

Készletek

Alapanyagok

Áruk
Készletekre elszámolt halmozott értékvesztés (*)
Összesen:

A készletek értéke 2 995 millió Ft, amely 832 millió Ft-tal (22%-kal) kisebb, mint 2020. december
31-én. Az alapanyagok értéke tárgyévre 294 millió Ft-tal (16%-kal) nőtt az előző év végi adathoz
viszonyítva, melynek oka a biztonsági és kártya termékek stratégiai készletezése volt.
(*) A készletekre értékvesztés a készlet egyedi elbírálása alapján kerül megképzésre a készlet
fizikai állapotának és további felhasználhatóságának, értékesíthetőségének bírálata után. Az el-
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számolt értékvesztés növekedését a megnövekedett forgalomhoz kapcsolódó technológiailag indokolt selejt készletek emelkedése és a piaci információk alapján nem folytatódó projektekhez
kapcsolódó készletekre elszámolt értékvesztés okozza. Az itt bemutatott készlet értékvesztésből
859 millió Ft az egyéb ráfordításokban, 609 millió Ft az anyagjellegű ráfordításokban lett elszámolva, mint a technológia során megmaradó készlet.

2021.
december 31.
Készletekre képzett értékvesztés nyitó állománya
Értékvesztés képzés
Értékvesztés visszaírása
Készletekre képzett értékvesztés záró állománya

6

2020.
december 31.

301 760

193 859

1 467 483

238 854

-213 174

-130 953

1 556 069

301 760

Folyó adókövetelések, egyéb forgóeszközök, aktív időbeli elhatárolások és adott kölcsön
2021.
december 31.
240 029

2020.
december 31.
158 229

Ebből: szoftver bérleti díj

60 483

54 587

Ebből: ingatlan bérleti díj

100 798

37 249

Ebből: kamatelhatárolás

78 748

32 605

454 222

314 743

Ebből: beruházásra adott előleg

325 050

299 495

Ebből: egyéb előleg

129 172

15 248

2 136

58 771

446 142

22 897

371 952

0

Leányvállalatoknak adott kölcsön

2 601 900

1 831 513

Egyéb forgóeszközök összesen és aktív időbeli elhatárolások:

3 744 429

2 386 153

2021.
december 31.
0

2020.
december 31.
4 279

0

7 892

Egyéb adókövetelés

121

58 122

Folyó adókövetelések összesen:

121

70 293

Aktív időbeli elhatárolások

Adott előleg

Munkavállalói kölcsön
Egyéb követelések
Ebből: leányvállalati részesedés eladás miatti követelés

ÁFA követelés
Társasági adó követelés

A folyó adókövetelések év végi egyenlege 70 millió Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évben.
Az aktív időbeli elhatárolások értékének jelentős részét a szoftver bérleti díj, leányvállalati bérleti díj és
a kamatelhatárolás tételei teszik ki. A munkavállalói kölcsönök esetében a kamat egységesen a jegybanki alapkamat + 5%.
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Leányvállalatoknak adott kölcsön
2021.
december 31.
36 900

2020.
december 31.
36 513

ANY Ingatlanhasznosító Zrt.

2 565 000

1 795 000

Adott kölcsön összesen:

2 601 900

1 831 513

Gyomai Kner Nyomda Zrt.

A leányvállalatoknak adott rövid lejáratú kölcsön piaci kamatozású, alapja 1 havi BUBOR.
A leányvállalatnak adott kölcsön növekedésének oka, az ANY Ingatlanhasznosítónak új üzemépület
beruházásra adott kölcsön, amelynek összege 2 565 millió Ft.
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7

Ingatlanok, gépek és berendezések
Járművek
Gépek és
Vagyoni ér- és egyéb BeruházáIngatlanok berendezétékű jogok felszerelésok
sek
sek

Összesen

Bekerülési érték:
2020. január 1.

759 260

7 917 265

1 679 931

2 705 204

Aktiválás

622 172

120 075

160 973

420 173

1 928 954

3 252 347

0

30 290

0

-30 290

-519 607

-519 607

2 616

126 743

142 305

41 048

1 646 349

1 959 061

2020. december 31.

1 378 816

7 940 887

1 698 599

3 054 039

17 314 14 089 655

2021. január 1.

1 378 816

7 940 887

1 698 599

3 054 039

17 314 14 089 655

Aktiválás

181 922

1 179 340

279 267

383 546

2 016 584

4 040 659

Átsorolás

0

59 578

18 622

-78 200

-344 214

-344 214

Csökkenés

0

638 628

199 342

34 152

1 654 540

2 526 662

1 560 738

8 541 177

1 797 146

3 325 233

35 144 15 259 438

292 170

6 359 834

1 431 720

1 699 327

17 314

9 800 365

66 579

290 485

98 666

299 339

0

755 069

0

1 405

0

-1 405

0

0

476

126 358

139 668

40 683

0

307 185

2020. december 31.

358 273

6 525 366

1 390 718

1 956 578

17 314 10 248 249

2021. január 1.

358 273

6 525 366

1 390 718

1 956 578

17 314 10 248 249

86 922

646 696

121 904

292 749

0

1 148 271

Átsorolás

0

7 167

0

0

0

7 167

Csökkenés

0

607 393

57

34 095

0

641 545

2021. december 31.

445 195

6 571 836

1 512 565

2 215 232

Nettó könyv szerinti érték
2020. január 1.

467 090

1 557 431

248 211

1 005 877

254 316

3 515 610

2020. december 31.

1 020 543

1 415 521

307 881

1 097 461

0

3 841 405

2021. december 31.

1 115 543

1 969 341

284 581

1 110 001

17 830

4 497 295

Átsorolás eszközhasználati
jogba
Csökkenés

2021. december 31.

254 316 13 315 976

Halmozott értékcsökkenés:
2020. január 1.
Éves leírás
Átsorolás eszközhasználati
jogba
Csökkenés

Éves leírás

17 314 10 762 142

A tárgyi eszközök valós értéke meghaladja a könyv szerinti értéket, ezért nem indokolt terven felüli
értékcsökkenés elszámolása. A tárgyi eszközök növekedése főként a termeléshez kapcsolódó gépek
és berendezések vásárlásának köszönhető.
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8

Eszközhasználati jog
Eszközhasználati jog
mozgástábla (értékek
eFt-ban)
Bekerülési érték:

Ingatlanok eszközhasználati
joga

Gépek és berendezések eszközhasználati joga

3 396 975

1 680 140

185 872

5 262 988

Növekedés

0

320 415

0

320 415

Csökkenés

0

0

0

0

3 396 975

2 000 555

185 872

5 583 403

624 350

580 455

82 610

1 287 415

390 790

413 729

41 305

845 824

2021. december 31.
Nettó könyv szerinti
érték
2021. január 1.

1 015 140

994 184

123 915

2 133 239

2 772 625

1 099 685

103 262

3 975 572

2021. december 31.

2 381 835

1 006 372

61 957

3 450 164

2021. január 1.

2021. december 31.
Halmozott értékcsökkenés:
2021. január 1.
Éves leírás

9

Járművek eszközhasználati
joga

Összesen

Részesedések
2021.01.01.
nyitó

növekedés

2021.12.31

csökkenés

záró

Tartós részesedés kapcsolt
vállalkozásban

1 685 539

668 160

576 552

1 777 147

-Gyomai Kner Nyomda Zrt.

363 596

0

0

363 596

-Specimen Nyomdaipari Zrt.

180 380

0

0

180 380

-ZIPPER Services

454 540

668 160

531 360

591 340

-Direct Services

45 192

0

45 192

0

-Slovak Direct

19 838

0

0

19 838

-TECHNO-PROGRESS Kft.

25 000

0

0

25 000

-ANY Ingatlanhasznosító Kft

596 993

0

0

596 993

6 412

0

3 250

3 162

-29 328

0

0

-29 328

1 662 623

668 160

579 802

1 750 981

Egyéb tartósan adott kölcsön
Értékvesztés tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
Befektetések nettó értéke

A részesedés értékelés során használt 5 éves üzleti tervek a menedzsment legjobb tudását és információit tükrözik a gazdaság várható teljesítményéről. A várt éves árbevétel növekedési ráta a gazdasági
teljesítmény és a piaci körülmények alapján évi 4-6%, az alkalmazott diszkontráta 8%. Év végén a Társaság megvizsgálta a részesedések megtérülési értékét és megállapította, hogy nincs szükség értékvesztés elszámolására. A Társaság a részesedések értékelésekor a leányvállalatok 5 éves jövőbeli
terveiből indul ki, EBITDA értékeket diszkontál jelenértékre, melyekből a készpénzállomány és a hitelek,
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kölcsönök nettó állományának figyelembe vételével számít cégértéket, összehasonlítva azt a részesedés nettó könyv szerinti értékével.
2021. december 13-án a Társaság 1,8 millió EUR értékben megvásárolta a Tipo Offset SRL tulajdonában lévő
Zipper Services SRL 50%-os tulajdonrészét, melyből 40%-os tulajdonrészt 1,44 millió EUR értékben tovább is értékesített a Zipper Services SRL ügyvezető igazgatója részére, így 2021.12.31-én a Társaság 60%-os részesedéssel bír a Zipper Services SRL-ben.
2021. július 29-én a Társaság értékesítette a Direct Servies OOD-ben meglévő 50%-os tulajdonrészét a társtulajdonos Power Solutions OOD részére. A tranzakció kapott ellenértéke 2 millió EUR volt. A tranzakció ellenértékét
csökkenti a befektetés kivezetett nettó könyv szerinti értéke, melynek következtében 672 millió Ft nyereséget mutat
ki a Társaság a befektetések értékesítésének nyeresége soron.

A leányvállalatok saját tőke értéke (ezer Ft-ban)
2021.12.31

2020.12.31

Gyomai Kner Nyomda Zrt.

799 552

677 859

Specimen Zrt.

153 694

151 261

Techno-Progress Kft.

133 660

82 888

ANY Ingatlanhasznosító Kft.

2 423 561

1 949 572

Zipper Services SRL

2 294 746

1 912 255

Tipo Direct Serv SRL

74 180

161 970

Direct Services OOD

664 455

664 776

56 741

54 786

Slovak Direct SRO

10

Immateriális javak
Nyitó

Bekerülési érték
2020
2021
Értékcsökkenés
2020
2021
Nettó érték
2020. december 31.
2021. december 31.
11

Növekedés

Záró érték

Csökkenés

269 160
269 160

0
0

0
0

269 160
269 160

256 308
268 171

0
0

-11 863
-989

268 171
269 160

12 852
989

0
0

11 863
989

989
0

Szállítók

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Egyéb szállítói kötelezettségek
Szállítók összesen

2021.
december 31.
300 621
1 704 622
2 005 243

2020.
december 31.
354 462
2 058 084
2 412 546

A kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók a kiegészítő melléklet 23. pontjában részletesen bemutatásra
kerülnek.
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Folyó adókötelezettségek, egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt vezetői prémium
Egyéb elhatárolás
Ebből: be nem érkezett szállítói számlák
Bérköltség
Vevőktől kapott előlegek
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Kapott kölcsön leányvállalattól
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások öszszesen:

ÁFA
Szociális hozzájárulás
Személyi jövedelemadó
Egyéb adók
Folyó adókötelezettségek összesen:

2021.
december 31.
517 492
228 864
182 595
127 496
26 142
10 716
141 000

2020.
december 31.
0
67 880
33 994
104 223
1 134 681
914
121 000

1 051 710

1 428 698

2021.
december 31.
414 325
181 591
178 830
453 915
1 228 661

2020.
december 31.
143 805
57 394
56 614
101 348
359 161

A folyó adókötelezettségek, egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások értéke összesen
2 280 millió Ft, amely 493 millió Ft-tal több, mint 2020. december végén.
A Társaságnak a csoporton belüli partner által folyósított kölcsönök, illetve azok feltételei a fordulónapon
rendre a következőek voltak:
Specimen Zrt. – ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.: 141 000 eFt, kamatának alapja 1 havi BUBOR.
13

Rövid és hosszú lejáratú hitelek

2021.
december 31.

2020.
december 31.

Társaság folyószámlahitele
Társaság hosszú lejárató hitelének egy éven belüli része
Összes rövid lejáratú hitel (folyószámlahitellel együtt)

0
1 981 659
1 981 659

0
1 327 161
1 327 161

Hosszú lejáratú hitelek
Összes hosszú lejáratú hitel

2 877 736
2 877 736

4 174 506
4 174 506

Összes hitel és kölcsön:

4 859 395

5 501 667

A Társaság a működéséhez 4,5 milliárd Ft folyószámlahitel kerettel (piaci kamatozású, alapja 1 havi
BUBOR) rendelkezik, amelyből felhasznált egyenleg nem volt 2021 év végén. A folyószámlahitel keretszerződések alapján, 4,5 milliárd Ft a szabadon felhasználható keret összeg.
Az ingatlanokat birtokló ANY Ingatlanhasznosító vásárlása során felvett hosszú lejáratú hitel 2021-ben
teljes mértékben törlesztésre került egy ANY Nyrt. által felvett hitelből, melynek összege 1 Mrd Ft volt.
A hosszú lejáratú forrásokhoz ingó és ingatlan keretzálogjogok kerültek bevonásra.
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14 Jegyzett tőke
Jóváhagyott, kibocsátott jegyzett tőke (névértéken eFt-ban) a következőképpen alakult:
2021. december 31.
Kibocsátott
Saját
Névre szóló részvények

2020. december 31.
Kibocsátott
Saját

1 449 876

43 986

1 449 876

43 986

1 449 876

43 986

1 449 876

43 986

A Társaság által kibocsátott részvények száma 14.794.650 db, amelyek névértéke 98 Ft/db.
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Saját tőke megfeleltetési tábla
Ezer Ft-ban

2021. év

2020. év

114/B. § (4) IFRS-ek szerinti saját tőke
Jegyzett tőke

1 449 876

1 449 876

Tartalékok

2 184 915

3 051 177

Tárgyévi nyereség

3 352 399

367 324

Saját tőke összesen

6 987 190

4 868 377

6 987 190

4 868 377

IFRS-ben kötelezettségként kimutatott kapott pótbefizetés (+)

0

0

Fizetett pótbefizetés IFRS-ek szerinti eszköz értéke (-)

0

0

0

0

0

0

6 987 190

4 868 377

Létesítő okiratban meghatározott jegyzett tőke, amennyiben az tőkeinstrumentumnak minősül

1 449 876

1 449 876

IFRS-ek szerinti jegyzett tőke

1 449 876

1 449 876

IFRS-ek szerinti jegyzett tőkéből a gazdálkodó rendelkezésére még
nem bocsátott összeg

0

0

Jegyzett, de be nem fizetett tőke összesen

0

0

A saját tőke minden olyan elemének összege, amely nem felel meg az
IFRS-ek szerinti jegyzett tőke, a jegyzett, de be nem fizetett tőke, az
eredménytartalék, az értékelési tartalék, a tárgyévi nyereség / veszteség vagy a lekötött tartalék fogalmának

250 686

250 686

Tőketartalék összesen

250 686

250 686

2 389 277

3 255 539

0

0

-3 203 615

-894 779

288 325

80 530

-526 013

2 441 290

0

0

0

0

0

0

114/B. § (4) a) saját tőke
IFRS-ek szerinti saját tőke

Jogszabály alapján tőketartalékba helyezendő pénzeszközök, átvett
eszközök értékéből a halasztott bevételként kimutatott összeg (+)
Tőkeinstrumentumnak minősülő tőkeemelés miatt a tulajdonosokkal
szemben kimutatott követelés összege (-)
Saját tőke összesen
114/B. § (4) b) IFRS-ek szerinti jegyzett tőke

114/B. § (4) c) Jegyzett, de be nem fizetett tőke

114/B. § (4) d) Tőketartalék

114/B. § (4) e) Eredménytartalék
IFRS-ek szerinti éves beszámolóban kimutatott, a korábbi évek felhalmozott és a tulajdonosok részére ki nem osztott nyereség, mely egyéb
átfogó jövedelmet nem tartalmazhat
IFRS-ben eszközként kimutatott fizetett pótbefizetés (-)
Fel nem használt fejlesztési tartalék (-)
Fel nem használt fejlesztési tartalék kapcsolódó, az IAS 12 alapján számított halasztott adója (+)
Eredménytartalék összesen
114/B. § (4) f) Értékelési tartalék
Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban szereplő egyéb átfogó jövedelem halmozott összege (±)
Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatásban szereplő egyéb átfogó jövedelmet is jövedelem tárgyévi egyéb átfogó tartalmazó összege (±)
Értékelési tartalék összesen
114/B. § (4) g) tárgyévi nyereség / veszteség
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Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás eredmény szakaszában vagy
a különálló jövedelemre vonatkozó kimutatásban szereplő folytatódó tevékenységekre bemutatott tárgyévi nyereség / veszteség (-)

3 352 399

367 324

Átfogó jövedelemre vonatkozó kimutatás eredmény szakaszában vagy
a különálló Jövedelemre vonatkozó kimutatásban szereplő megszűnt tevékenységekre bemutatott tárgyévi nyereség / veszteség

0

0

3 352 399

367 324

0

0

3 203 615

894 779

-288 325

-80 530

2 915 290

814 249

Cégbíróságon bejegyzett tőke

1 449 876

1 449 876

IFRS-ek szerinti jegyzett tőke

1 449 876

1 449 876

0

0

114/B. § (5) b) Osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék:
Eredménytartalék (mely tartalmazza az utolsó éves beszámolóval lezárt
üzleti év tárgyévi nyereségét / veszteségét is)
IAS 40 szerinti befektetési célú ingatlanok valós érték növelése miatt elszámolt, halmozott, nem realizált nyereség

2 826 386

2 808 614

0

0

Osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék

2 826 386

2 808 614

Tárgyévi nyereség
114/B. § (4) h) Lekötött tartalék
IFRS-ben kötelezettségként kimutatott kapott pótbefizetés (+)
Fel nem használt fejlesztési tartalék (+)
Fel nem használt fejlesztési tartalék IAS 12 alapján számított halasztott
adója (-)
Lekötött tartalék összesen
114/B. § (5) a) Cégbíróságon bejegyzett tőke összegének és az IFRSek szerinti jegyzett tőke összegének egyeztetése:

Eltérés (visszavásárolt saját részvény névértéke)

A Társaság magyar számviteli törvény szerinti és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
szerinti jegyzett tőke összege azonos, 1 449 876 ezer Ft.

A Társaság felosztható eredménytartaléka az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. nemzetközi szabályok
szerint készült egyedi éves beszámolóján, valamint a kapcsolódó magyar számviteli törvényen és a
Polgári törvénykönyven alapul. A Társaság nemzetközi szabályok szerinti beszámoló szerinti eredménytartalékának összege 5 741 676 ezer Ft, amelyből 2 915 290 ezer Ft nem osztható fel. A Társaság felosztható eredménytartaléka 2 826 386 ezer Ft.

Saját részvények
A Társaság saját tulajdonában lévő ANY Nyrt. törzsrészvények állománya változatlan, 2021. december 31-én 448 842 darab, mely 1.014 Ft/db-os árfolyamon vannak jelenleg a Társaság könyveiben.
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Nettó árbevétel

Árbevétel
Vevői szerződésekből származó árbevétel

2021. év
ezer Ft
29 149 011

17 339 961

0

0

29 149 011

17 339 961

Egyéb forrásból származó bevétel
Árbevétel összesen

Követelések értékvesztése

2020. év
ezer Ft

2021. év
ezer Ft

2020. év
ezer Ft

Vevőkövetelésekre, szerződéses eszközökre elszámolt értékvesztés

0

0

Egyéb szerződésekből származó értékvesztés

0

0

Értékvesztés összesen

0

0

Árbevétel termékkategóriánkként

2021. év
ezer Ft

2020. év
ezer Ft

Biztonsági termékek, megoldások

9 495 938

6 024 818

Kártyagyártás, megszemélyesítés

16 078 281

7 728 960

2 119 514

2 267 403

3 672

8 842

1 451 606

1 309 938

29 149 011

17 339 961

Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése, adatfeldolgozás
Hagyományos nyomdatermékek
Egyéb
Nettó árbevétel összesen
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A 2021-ben keletkezett árbevétel a következő országokban merült fel:
Árbevétel országonként
Belföld

Értéke 2021. évben

Értéke 2020. évben

24 476 043

14 216 200

1 177 523

1 199 060

Németország

336 633

321 496

Szlovákia

249 983

231 343

Ausztria

199 645

200 019

Lengyelország

129 382

102 620

Cseh Köztársaság

85 837

128 388

Bulgária

60 404

76 687

Románia

56 147

76 560

Hollandia

28 901

7 195

Franciaország

13 036

9 499

Észtország

7 769

0

Finnország

6 662

0

Olaszország

2 323

3 895

801

0

0

41 358

Export EU-n kívüli forgalom

3 495 445

1 924 701

Afrika

3 113 880

1 605 577

181 618

142 448

Izland

81 303

41 240

Albánia

46 249

47 060

Hongkong

25 443

19 902

Egyesült Királyság

22 672

0

Svájc

7 086

5 663

Egyesült Arab Emirátusok

5 621

39 635

Szerbia

4 411

3 175

Törökország

3 086

0

Srí Lanka

2 748

18 219

Moldovai Köztársaság

1 328

0

Mexikó

0

1 782

Orosz Föderáció

0

0

29 149 011

17 339 961

Export EU-n belüli forgalom

Szlovénia
Egyéb Export EU-n belül

Norvégia

Összesen:
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Egyéb ráfordítás, nettó
2021. év
ezer Ft

Kapott támogatás*
Követelésre visszaírt értékvesztés
Egyéb tételek
Egyéb bevételek összesen
Készletek értékvesztése, selejtezése (**)
Véglegesen adott támogatás
Követelések értékvesztése
Egyéb tételek
Egyéb ráfordítások összesen
Összesen

2020. év
ezer Ft

2 746

532 735

80

7

35 830

15 213

38 656

547 955

858 873

34 271

43 882

57 629

254

2 414

47 869

108 822

950 878

203 136

-912 222

344 819

(*) A kapott támogatások költségek ellentételezésére kapott támogatások.
Az egyéb bevételek sor az 502 millió Ft értékű vissza nem térítendő támogatás miatt nőtt 2020ban. Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. által
kiírt versenyképességnövelő támogatásra (7/2021. VI.16. KKM rendelet) benyújtott pályázata pozitív elbírálásban részesült. A Társaság 502.286 eFt támogatásban részesült 2020-ban. A támogatásra a COVID-19 járvány miatt elszenvedett veszteségek ellentételezése kapcsán lehetett pályázni, ahol a pályázat feltétele volt, hogy 2022. június 30-ig versenyképesség növelő beruházásokat hajtson végre a Társaság, valamint munkavállalóinak átlagos létszámát tartsa meg. A vállalt
beruházás értéke 1.120.405 ezer Ft, melyből pályázati elszámolásban befogadott számlák értéke
603.090 ezer Ft, a fordulónapon még nem elszámolt beruházás értéke 517.315 ezer Ft. A megkövetelt mutatóknak a Társaság 2022. június 30-áig nagy valószínűséggel meg fog felelni.
(**) A készletekre értékvesztés a készlet egyedi elbírálása alapján kerül megképzésre a készlet
fizikai állapotának és további felhasználhatóságának, értékesíthetőségének bírálata után. Az elszámolt értékvesztés növekedését a megnövekedett forgalomhoz kapcsolódó technológiailag indokolt selejt készletek emelkedése és a piaci információk alapján nem folytatódó projektekhez
kapcsolódó készletekre elszámolt értékvesztés okozza.
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Értékesítés közvetlen önköltsége valamint általános és fel nem osztott költségek
Az értékesítés közvetlen költségei és az általános fel nem osztott költségek az alábbi tényezőkből
állnak össze:
2021. év
2020. év
ezer Ft
ezer Ft

Anyagjellegű ráfordítások

16 932 906

12 035 828

Személyi jellegű ráfordítások

7 484 774

4 801 627

Értékcsökkenés

1 149 259

999 895

-324 344

-738 936

Költségek összesen

25 242 595

17 098 414

Értékesítés közvetlen önköltsége

18 191 241

12 509 680

7 051 354

4 588 734

25 242 595

17 098 414

Készletek állományváltozása és saját teljesítmények értéke

Általános és fel nem osztott költségek
Értékesítés közvetlen és közvetett költségei összesen

2021. év során a Társaság dolgozóinak statisztikai átlaglétszáma 651 fő volt (2020-ban: 617)

19

Osztalék bevétel

A leányvállalatoktól kapott, jóváhagyott osztalékok a következőek:

Zipper Services Srl
ANY Ingatlanhasznosító Kft.
Direct Services Ood
Gyomai Kner Nyomda Zrt.
Techno Progress Kft.
Osztalék bevétel összesen

20

2021.
december 31.
148 120
85 764
72 202
64 197
56 598
426 881

2020.
december 31.

2021.
december 31.

2020.
december 31.

0
0
71 818
72 485
48 528
192 831

Adózás

Tárgyévi társasági adó
Tárgyévi iparűzési adó
Tárgyévi innovációs járulék
Tárgyévi adó ráfordítás
Halasztott adó ráfordítás
Összes adóráfordítás

45 536
346 955
52 100
444 591
225 616
670 207

-31 687
158 240
23 736
150 289
62 151
212 440
37

Kiegészítő melléklet
a 2021.12.31-én végződő pénzügyi évre

1102 Budapest, Halom utca 5. | www.any.hu
Telefon: +36 1 431 1200 | info@any.hu

Minden adat ezer Ft-ban kivéve, ha másképp van jelölve.

A magyar Országgyűlés döntése értelmében a társasági adó mértéke egységesen 9%.
Az adójogszabálynak megfelelően a Társaságnak lehetősége van arra, hogy fejlesztési tartalékot
képezzen (amelyet a társasági adóalap csökkentő tételként vehet figyelembe). A tartalékból megvásárolt eszközök értékcsökkenése adóalap-csökkentő tételként nem vehető figyelembe, ezért
ez egy gyorsított amortizáció figyelembe vételével egyezik meg. A Társaság tárgyévben és az azt
megelőző években is adózás előtti eredményének terhére tartalékot határolt el. A Társaság halasztott adó kötelezettséget számolt el az eszközeinek számviteli- és adótörvény szerinti értékcsökkenésből származó különbözetére.
A korábbi évek negatív adóalapjával a vállalkozás a következő években csökkentheti a jövőbeni
pozitív adóalapjait (annak 100%-áig). A negatív adóalapok miatt felmerülő halasztott adó eszközzel a Társaság halasztott adó kötelezettségeit csökkenti. A Társaság 2021-ben vevői értékvesztések különbözeteként feloldott halasztott adókövetelést.
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-t a NAV rendszeresen ellenőrzi. Mivel az egyes tranzakciókra
vonatkozó adótörvények és előírások alkalmazása többféleképp értelmezhető, a pénzügyi kimutatásokban kimutatott összegek a későbbiekben az adóhatóság végső döntésének tükrében változhatnak. A legutolsó átfogó NAV ellenőrzés 2020-ban volt a Társaságnál 2017, 2018 -as évekre
vonatkozóan, minden adónemre kiterjedően. A vizsgálat során az adóhatóság nem tárt fel jelentős hibát.

2021.
december 31.
Nyitó halasztott adókötelezettség
Halasztott adó fejlesztési tartalék miatt
Fejlesztési tartalékhoz nem kapcsolódó eszközök számviteli- és adótörvény szerinti értékcsökkenésének halasztott adó különbözete
Záró halasztott adókötelezettség

2020.
december 31.

297 568
239 036

235 422
48 970

-13 427

13 176

523 177

297 568

2021.
december 31.
Nyitó halasztott adókövetelés
Vevői értékvesztésre képzett halasztott adókövetelés
Záró halasztott adókövetelés

2020.
december 31.

1 401

1 407

-7

-6

1 394

1 401
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A tényleges társasági adó mértéke a következő tételek miatt tért el a törvényes mértéktől:
2021.
december 31.
Adózás előtti eredmény
Adóalap módosító tételek
Korrigált adózás előtti eredmény

9% adókulcs(*)
Megképzett fejlesztési tartalék hatása
Állandó eltérések (***)
Ebből osztalék
egyéb
Tárgyévi társasági adó
Halasztott adó ráfordítás
Összes adóráfordítás
(*) A 2021-ben érvényes 9%-os adókulccsal kalkuláltunk.

2020.
december 31.

4 022 606
-399 055
3 623 551

579 764
-15 072
564 692

326 120
-288 000
7 416
-25 088
32 504
45 536
225 616
271 152

50 822
-52 210(**)
-30 299
-17 355
-12 944
-31 687
62 151
30 464

(**) A Társaság élt a 171/2021 (IV.30) kormányrendelet lehetőségével, mely lehetővé tette a 2020. évi adóalap csökkentését. Az április 30-i rendelet a lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott
összeget az adózás előtti nyereség összegére (de legfeljebb adóévenként 10 milliárd Ft-ra) megemelte.
(***) Az egyéb állandó eltérések az adóalap módosító tételekből keletkeztek.
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Függő kötelezettségek
A Társaság bankgarancia keretszerződést kötött. A felhasznált bankgaranciák különböző állami és
vállalati pályázatokhoz kapcsolódnak. A felhasználható garanciák maximális összege 2 500 millió Ft.
A Társaság a garancia keretből összesen 1 082 millió Ft-ot használt fel, amelyek tenderekhez kapcsolódnak, valamint a HIPA támogatás keretében az MKB banktól kapott garancia összege 502 millió
Ft.
A Társaság 2021. év végén 3 200 millió Ft fejlesztési tartalékot képzett a jövőbeli beruházások fedezetére, a fejlesztési tartalékból összesen 3,2 millió Ft még nem került felhasználásra. A magyar
adótörvénynek megfelelően csökkentettük a társasági adóalapot a tárgyévi képzés összegével. A
társasági adó alap csökkentésének feltétele, hogy az elkülönített összeget beruházásra kell felhasználni a következő hat adóévben, ellenkező esetben a kapcsolódó pótlékokkal együtt vissza kell fizetni a levont társasági adót az adóhatóságnak. A megképzett fejlesztési tartalék összegből nem
lehet osztalékot fizetni a magyar számviteli szabályok szerint.

22

Rövid és hosszú lejáratú lízing kötelezettségek
A Társaság lízingállománya tárgyévben ingatlanok, termelő eszközök és járművek lízingeléséből
tevődik össze, melynek éven belüli része 757 485 ezer Ft, éven túli része 2 656 279 ezer Ft, mely
a következő üzleti években válik esedékessé.
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Lízingkötelezettség lejárat elemzés
(eFt-ban)

Lejáró lízingkötelezettségek 2022ben:
Lejáró lízingkötelezettségek 2023ben:
Lejáró lízingkötelezettségek 2024ban:
Lejáró lízingkötelezettségek 2025ben:
Lejáró lízingkötelezettségek 2026ben:
Lejáró lízingkötelezettségek 2027ban:
Lejáró lízingkötelezettségek 2028
után
Összesen:

Lízingkötelezettség lejárat elemzés (eFt-ban)
Lejáró lízingkötelezettségek 2021ben:
Lejáró lízingkötelezettségek 2022ben:
Lejáró lízingkötelezettségek 2023ban:
Lejáró lízingkötelezettségek 2024ben:
Lejáró lízingkötelezettségek 2025ben:
Lejáró lízingkötelezettségek 2026ban:
Lejáró lízingkötelezettségek 20272030-ban:
Összesen:

Gépek és berendezésekhez kapcsolódó lízingkötelezettségek

Járművekhez kapcsolódó
lízingkötelezettségek

399 493

314 297

43 696

757 485

412 831

272 155

12 282

697 267

431 236

138 976

0

570 212

450 237

73 681

0

523 918

140 203

71 232

0

211 435

146 146

33 694

0

179 840

473 607

0

0

473 607

2 453 752

904 034

Ingatlanokhoz kapcsolódó lízingkötelezettségek

Ingatlanokhoz kapcsolódó lízingkötelezettségek

Gépek és berendezésekhez kapcsolódó lízingkötelezettségek

Összesen

55 977 3 413 764

Járművekhez kapcsolódó lízingkötelezettségek

Összesen

404 908

374 360

43 364

822 632

423 417

227 557

43 696

694 669

442 530

181 037

12 282

635 849

462 266

27 420

0

489 685

482 641

3 805

0

486 446

142 594

0

0

142 594

630 321

0

0

630 321

2 988 677

814 178

99 342 3 902 107
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Lízingkötelezettség mozgástábla
(eFt-ban)
Nyitó
2020.01.01
Növekedés
Törlesztés
Záró 2020.12.31
Nyitó
2021.01.01
Növekedés
Törlesztés
Záró 2021.12.31
Záróból hosszú
lejáratú:
Záróból rövid
lejáratú:

Lízingkamatok
elemzése (eFt-ban)
Lízingkamatok
2021-ben:
Lízingkamatok
2020-ban:

Ingatlanokhoz kapcsolódó lízingkötelezettségek

Gépek és berendezésekhez kapcsolódó lízingkötelezettségek

Járművekhez kapcsolódó lízingkötelezettségek

1 702 062

718 023

149 127

1 460 000

520 555

0

173 385

424 400

49 786

2 988 677

814 178

99 341

2 988 677

814 178

99 342

0

320 415

0

534 924

230 558

43 364

2 453 753

904 035

55 978

2 054 260

589 738

12 282

399 493

314 297

43 696

Ingatlanokhoz
kapcsolódó lízingkamatok

Gépek és berendezésekhez kapcsolódó lízingkamatok

Járművekhez
kapcsolódó lízingkamatok

Összesen
2 569
212
1 980
555
647 571
3 902
196
3 902
196
320 415
808 846
3 413
765
2 656
279
757 485

Összesen

57 282

17 946

1 586

76 815

58 621

14 892

2 526

76 039
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Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók

23

Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók (eFt-ban)
Év végén fennálló követelés és aktív időbeli elhatárolás összesen
Év végén fennálló kötelezettség és passzív időbeli elhatárolás összesen
Tárgyidőszaki bevételek összesen
Tárgyidőszaki költségek és ráfordítások összesen

2021.12.31.
2 777 050

2020.12.31.
1 915 345

300 652

354 462

357 920
1 180 187

212 706
932 798

A kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók szokásos piaci áron történtek. A kapcsolt felekkel szembeni
tranzakciók során az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. értékesít késztermékeket a leányvállalatai felé,
akik azokat külső vállalkozások felé tovább értékesítik. Ezenkívül az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
vásárol a leányvállalatoktól készterméket, valamint eszközöket bérel. A termék értékesítésen és
szolgáltatás beszerzésen kívül a leányvállalatoknak adott és leányvállalatoktól kapott rövid lejáratú
kölcsönök jelennek meg, mint kapcsolt felekkel folytatott tranzakció.
A Társaság 2021-ben 154 millió forint értékben vett igénybe management szolgáltatást az EG Capital-tól.
Felügyelő Bizottsági és Igazgatósági tagok díjazása
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A Felügyelő Bizottság részére 11 884 ezer Ft, az Igazgatóság részére 6 120 ezer Ft kifizetés
történt 2021-ben.
Az alábbi táblázat az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság megbízásának kezdetét és lejáratát
mutatja, valamint részesedésüket az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-ben 2021.12.31-én.
Jelleg

Név

1

IT

Dr. Erdős Ákos2

IT

Zsámboki Gábor

IT
IT

Beosztás

Megbízás
kezdete

Megbízás
vége/megszűnése

ANY részvény
tulajdon (db)

1993*

2023.04.30

2 245 253

2005.08.11*

2023.04.30

143 923

Gyergyák György

IT elnök
IT elnök-helyettes**
IT tag

1994*

2023.04.30

150 000

Dr. Kepecs Gábor

IT tag

2020.05.31

2023.04.30

0

IT

Erdős

Tamás3

IT tag

2014.05.31

2023.04.30

1 000 001

IT

Erwin Fidelis Reisch

IT tag

2014.05.31

2023.04.30

0

FB
FB,
AB
FB
FB,
AB
FB

Dr. Stumpf István

2021.04.27

2024.05.31

0

2005.08.11*

2024.05.31

536 703

Berkesi Ferenc

FB elnök
FB elnök-helyettes, AB elnök
FB tag

2005.08.11*

2024.05.31

0

Dr. Repa Imre

FB tag, AB tag

2007.03.30*

2024.05.31

0

Hegedűs Katalin

FB tag

2020.05.31

2024.05.31

0

FB

Hanzsek László

FB tag

2020.05.31

2024.05.31

0

FB

Kun Gábor

FB tag

2020.05.31

2024.05.31

0

Dr. Gömöri Istvánné4

ANY részvény tulajdon (db) Ö S S Z E S E N:
1

Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

2

Dr. Erdős Ákos az EG Capital LLC-n és a Fortunarum Kft-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket.

4 075 880
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3

Erdős Tamás a Digital Forest LLC -n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket.

4

Dr. Gömöri Istvánné a BELU S.A.R.L-n keresztül közvetetten birtokolja az ANY részvényeket.

* A 2014. március 31-i éves rendes közgyűlésen újraválasztva
** Zsámboki Gábor 2014. augusztus 11-e óta az Igazgatóság elnök-helyettese
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Kockázatkezelés
Árfolyam kockázat
A Társaság külföldi devizában folytatott tranzakciói közül az EURO alapú tranzakciók a legjelentősebbek. Kötelezettség oldalon főként az alapanyag beszerzésből adódik devizás kötelezettség,
melynek árfolyamkockázatát a Társaság a természetes fedezetként szolgáló külföldi értékesítésből adódó követeléseivel fedezi. A Társaság külföldi devizára szóló kötelezettségeinek és követeléseinek egyenlegéből adódóan a Társaság deviza kockázata 36 millió Ft árfolyamváltozás az
EUR, USD, GBP és CHF devizák egyidejű és egyirányú 10%-os elmozdulása esetén.
ANY Nyomda

Devizás követelések

Pénznem

2 283 576
-1 337
0
842 204

1 585 475
9 120
0
581 616

EUR
USD
GBP

495 773
3 386
1 019
184 491

1 384 906
114 266
676
539 924

EUR
CHF
USD
GBP

1 759 279
29 959
2 300
6 029
663 268

1 328 575
197 627
8 146
5 983
549 048

Összesen (ezer Ft-ban)
Devizás kötelezettségek

Összesen (ezer Ft-ban)
Eredményhatás egy esetleges
devizanemenkénti 1%-os forint gyengülés (árfolyam növekedés) esetén (ezer Ft-ban)
Árfolyamhatás a devizás eszközökre
Árfolyamhatás a devizás kötelezettségekre
Összesített árfolyamhatás

2020.12.31.

EUR
USD
GBP

Összesen (ezer Ft-ban)
Devizás pénzeszközök

2021.12.31.

2021.12.31.

2020.12.31.

102 670

112 154

-66 327

-54 905

36 343

57 249
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A Társaság a pénzügyi instrumentumokat (pénzeszközök, követelések, szállítók, hitelekkel kapcsolatos kötelezettségek) az amortizált bekerülési érték szabályainak megfelelően értékeli. Éven
túli követelések, kötelezettségek esetén a megfelelő diszkontráta alkalmazásával figyelembe veszi a pénz időértékét, amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum esetén pedig
az effektív kamatlábat.
A Társaság devizában lévő követelései és kötelezettségei az MNB 2021. december 31-i árfolyamán árfolyamon átszámításra kerültek.
Kamat kockázat
A Társaság mérsékelt eladósodottsági szintjéből adódóan a kamatok esetleges jövőbeni változása nem befolyásolná jelentősen a Társaság által fizetendő kamatok nagyságát. A Társaság év
végi hitelállományából kiindulva egy hiteleinket érintő esetleges 1 százalékpontos hitelkamat
emelkedés hozzávetőlegesen 48 593 eFt többlet kamatköltséget jelentene 2021-ben. (Ez a szám
a 2020-as évre 52 564 ezer Ft volt.)
Likviditási kockázat
A Társaság likviditási kockázat kezelését a tartalékok, banki hitelkeretek és tartalékolt hitelfelvételi
lehetőségek megfelelő szinten tartásával, a tervezett és tényleges cash-flow adatok folyamatos
nyomon követésével, valamint a pénzügyi eszközök és kötelezettségek lejáratainak egyeztetésével végzi.
A Társaság likviditási kockázata, köszönhetően a magas nettó forgótőke állománynak, alacsony.
A szállítók, lízingkötelezettségek és hitelek esedékességének időbeli bontását a következő táblázat mutatja:

2021. év
Szállítók
Lízingkötelezettségek
Hitelek
Egyéb kötelezettségek és
elhatárolások (adók nélkül)
Folyó adókötelezettségek
Összesen

2020. év
Szállítók
Lízingkötelezettségek
Hitelek
Egyéb kötelezettségek és
elhatárolások (adók nélkül)
Folyó adókötelezettségek
Összesen

1 hónapon
belül
2 004 591

1 - 3 hónap
652

3 hónap 1 év

1 - 5 év

5 éven túl

Összesen:

0

0

0

2 005 243

63 124

126 248

568 113

2 002 832

653 447

3 413 764

165 138

330 277

1 486 244

2 877 736

0

4 859 395

1 051 710

0

0

0

0

1 051 710

1 228 661
4 513 224

0
455 177

0
0
2 054 357 4 880 568

0
653 447

1 228 661
12 558 773

1 hónapon
belül

1 - 3 hónap

3 hónap 1 év

1 - 5 év

5 éven túl

Összesen:

2 401 840

10 788

12

-94

0

2 412 546

68 231

137 060

411 181

2 655 398

630 321

3 902 191

0

1 327 161

0

4 174 506

0

5 501 667

1 428 698

0

0

0

0

1 428 698

359 161
4 257 930

0
1 475 009

0
411 193

0
6 829 810

0
630 321

13 604 263

359 161
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Hitelezési kockázat
A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, ami pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Társaság számára. A Társaság ragaszkodik ahhoz a belső szabályhoz, hogy csak hitelképes adósokkal üzletel, és ahol csak lehet,
megfelelő fedezetet szerez a követelésekre, törekedve a nemfizetésből eredő pénzügyi veszteségek kockázatának minimalizálására. A vevőkövetelések nagyszámú vevőt fognak át, és a legkülönbözőbb iparágakat és földrajzi régiókat ölelik fel. A Társaság folyamatosan felülvizsgálja a
vevőkövetelések pénzügyi helyzetét.
A Társaság vevőinek fizetési fegyelme kifejezetten jó, melyet a követelések bruttó értékéhez viszonyított követelésekre képzett halmozott értékvesztés alacsony aránya is jól mutat, 2021-ben
0,01%, 2020-ban: 0,01%. A Társaság korosított követeléseiből a 90 napon túl lejárt követelések
aránya 0%.

26

Fordulónap után bekövetkezett jelentősebb események
Leányvállalati részesedés vásárlás
A Társaság 60%-os leányvállalata, a Zipper Services SRL 2021. december 30-án részvény adásvételi szerződést írt alá a romániai bejegyzésű ATLAS SRL. 100%-os tulajdonrészének megvásárlásáról. A tranzakció zárásának feltétele a tulajdonjog hatóságok általi bejegyzése, mely 2022.
február 15–én megtörtént, így az ATLAS SRL teljesítménye a 2022. február 15-t követő időszakra
vonatkozóan fog bemutatásra kerülni a konszolidált beszámolókban. A tranzakció értéke 1,371
millió EUR. Bár a 2021. december 31-i kiegészítő mellékletben az IFRS szabályok szerint a megszerzett eszközök és kötelezettségek, az esetleges goodwill és nem-irányított részesedés bemutatásra kellene, hogy kerüljenek, az ATLAS SRL a beszámoló készítéséig nem készítette el végleges 2021.12.31-i beszámolóját, így az átvett eszközök és kötelezettségek, valamint az esetleges goodwill és nem-irányított részesedés bemutatása nem lehetséges.
Az ukrán – orosz konfliktus hatása az IFRS beszámolóra
Az orosz – ukrán konfliktus közvetetten az egész világra kiterjedő gazdasági hatásán kívül a Társaság nem rendelkezik semmilyen orosz vagy ukrán befektetéssel, sem orosz vagy ukrán üzleti
partnerekkel, így nincs olyan közvetlen kitettség, amely alapján a Társaság gazdasági életére
vagy az IFRS beszámolóra a konfliktus hatással lenne.
A 2022. március 8-i Igazgatósági ülés határozatai:
A pénzügyi beszámolót az ANY Nyrt. Igazgatósága 2022. március 8-án elfogadta. Az Igazgatóság részvényenként 163 Ft osztalék kifizetését javasolja a részvényeseknek a 2022 áprilisában
tartandó Közgyűlésen.

Budapest, 2022. március 10.

............................................................................
Vezérigazgató
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A Társaság általános adatai
Cégnév:

ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövidített cégnév:

ANY Nyrt.

A Társaság adószáma:

10793509-2-44

Székhely:

1102 Budapest, Halom u. 5.

A Társaság telephelyei:

1106 Budapest, Fátyolka utca 1-5.
3060 Pásztó, Fő utca 141.

A Társaság 2021. évi teljesítményének elemzése
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 2021. évi nettó árbevétele 29 149 millió Ft, melyből az export árbevétel
4 673 millió Ft-ot képvisel. Az üzemi eredmény 3 423 millió Ft, amely 2 719 millió Ft-tal (386,6%-kal)
magasabb, mint a bázisidőszaki profit. A Társaság adózás előtti eredménye 4 023 millió Ft, az EBITDA
4 572millió Ft. A pénzügyi műveletek és adózás figyelembe vétele után az adózott eredmény 3 352
millió Ft.
Az eredménykimutatás elemzése
Az értékesítés nettó árbevételének kategóriánkénti bontása a következőképpen alakult:
1. Táblázat: Árbevétel kategóriánként

Árbevétel kategóriák
Biztonsági termékek, megoldások
Kártyagyártás, megszemélyesítés
Nyomtatványok gyártása, megszemélyesítése,
adatfeldolgozás

2020. év
(millió Ft)
6 025
7 729

2021. év
(millió Ft)
9 496
16 078

2 267

2 120

Hagyományos nyomdatermékek
Egyéb
Nettó árbevétel összesen

Változás
Változás (%)
(millió Ft)
3 471
57,61%
8 349
108,03%
-148

-6,52%

9

4

-5

-58,47%

1 310

1 451

141

10,79%

17 340

29 149

11 809

68,10%

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. nettó árbevétele 2021. évben 29 149 millió Ft, amely 68,10%-kal
(11 809 millió Ft-tal) magasabb, mint a bázis időszakban.
A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2021. évben 9 496 millió Ft, amely 3 471 millió Fttal (57.61 %-kal) magasabb, mint a 2020. évi bázis időszakban. A változást főként a zárjegyek, okmánybiztonsági termékek és biztonsági megoldások, valamint a magas hozzáadott értékű export értékesítés
növekvő forgalma okozta.
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A Társaság kártyagyártásból és megszemélyesítésből származó árbevétele 2021. évben 16 078
millió Ft, amely 8 349 millió Ft-tal (108,03 %-kal) magasabb, mint 2020. évben. A növekedéshez hozzájárult a 2020-ban lejárt kártya okmányok tömeges megújítása, valamint a védettségi igazolványok
árbevétele is.
A nyomtatványok gyártásából, megszemélyesítéséből, adatfeldolgozásából származó árbevétel
2021. évben 2 120 millió Ft, amely 148 millió Ft-tal (6,52 %-kal) alacsonyabb, mint a bázis évben. A
változást főként a kisebb mennyiségben gyártott belföldi adónyomtatványok értékesítése okozza.
A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2021. évben 4 millió Ft, amely 5 millió Ft-tal (58,47 %kal) kevesebb, mint az előző év azonos időszakában a lecsökkent könyv megrendelések miatt.
Az egyéb árbevétel 2021. évben 1 451 millió Ft, amely 141 millió Ft-tal (10.79 %-kal) nőtt. Ez a szegmens főként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítéséből származó bevételeket tartalmaz.
Az üzemi eredmény 3 423 millió Ft, amely 2 719 millió Ft-tal (386,6 %-kal) magasabb, mint 2020. évben.
Az értékesítés bruttó eredménye 10 958 millió Ft, amely 37,6 %-os fedezeti hányadnak felel meg. Az
értékesítés közvetett költségeinek összege 2021. évben 7 051 millió Ft, amely a nettó árbevétel 24,2%a.
Az anyagjellegű ráfordítások 40,7%-kal (4 897 millió Ft-tal) növekedett 2021-ben, a forgalom növekedése miatt.
A személyi jellegű ráfordítások összege 7 485 millió Ft, amely 56%-kal magasabb, mint a bázis időszakban.
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. teljes munkaidős létszáma 2020. év végén 617 fő, míg 2021. év végén
651 fő, amely 34 fővel (5,51%-kal) magasabb, mint az előző évben.
Az EBITDA 4 572 millió Ft, amely 2 869 millió Ft-tal magasabb, mint 2020-ban. Az árbevétel arányos
EBITDA így 15,69 %-os hányadnak felel meg.
A 2021. évben 86 millió Ft-tal növekedett a leányvállalatoktól kapott osztalékok összege.
A tárgyévi társasági adó összege 2021-ben 46 millió Ft, amely 77 millió Ft-tal magasabb, mint az előző
évben.
Az adózott eredmény 3 352 millió Ft, amely 2 985 millió Ft-tal (812,65 %-kal) magasabb, mint 2020.
évben.
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A mérleg elemzése
A Társaság összes eszközállománya 2021. év végén 20 069 millió Ft, amely 6,9%-kal (1299 millió Fttal) nőtt az egy évvel ezelőtti értékhez képest. Ezt a változást főként az egyéb forgóeszközök és aktív
időbeli elhatárolások valamint a tárgyi eszközök növekedése okozza.
A befektetett eszközök év végi egyenlege 9 700 millió Ft, amely 218 millió Ft-tal (2,3%-kal) magasabb,
mint az előző évben.
A forgóeszközök 2021. december végi egyenlege 10 369 millió Ft, amely 1 081 millió Ft-tal (11,64 %kal) magasabb, mint a bázis évben.
A saját tőke 6 987 millió Ft, mely 2 119 millió Ft-tal növekedett.
A Társaságnak 6 057 millió Ft hosszú lejáratú kötelezettsége áll fenn.
A rövid lejáratú kötelezettségek értéke év végén 7 025 millió Ft, ami 675 millió Ft-tal nőtt, elsősorban az
egyéb rövid lejáratú hitelek növekedése miatt.

A vállalkozás céljai és stratégiája
Az ANY Biztonsági Nyomda stratégiája a biztonságos személy-, és termékazonosításra, valamint a fizetést támogató termékekre fókuszál. A Társaság tevékenységét olyan referenciák jellemzik, mint a
magyarországi elektronikus személyazonosító okmánykártyák előállítása és a biometrikus útlevelek
szállítása. Export tevékenységének köszönhetően termékeit több, mint 50 országba szállítja. Fejlődését
aktív K+F tevékenysége és innovatív termékei biztosítják a közép-kelet-európai, valamint a nemzetközi
piacokon.

A Társaság foglalkoztatáspolitikája
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. fokozott figyelmet fordít a munkavégzéssel kapcsolatos munkajogi,
munkavédelmi, foglalkoztatási, valamit adó és társadalombiztosítási jogszabályok betartására. A Társaság stratégiai fontosságúnak tartja a vállalaton belüli szakismeretek megújítása, valamint a munkavállalók alkalmazkodóképességének biztosítása érdekében a munkavállalók folyamatos képzését, oktatását. A Társaság széleskörű szociális juttatásokban részesíti munkatársait, elősegítve ezzel is a magánélet és munkahely közötti egyensúly megteremtését. A juttatások és bérezés alapelveit a Kollektív
szerződés fekteti le. A jogszabályi rendelkezések betartásán túl a Társaság munkavállalói részére
igyekszik a családi kötelezettségre is figyelemmel lévő, rendezett munkaügyi kapcsolatokkal bíró munkahelyet teremteni és ezzel a munkavállalók elkötelezettségét növelni, amely hosszú távon a vállalat
eredményességét is növeli.
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Kockázatkezelés
Árfolyam kockázat
A Társaság külföldi devizában folytatott tranzakciói közül az EURO alapú tranzakciók a legjelen-tősebbek. Kötelezettség oldalon főként az alapanyag beszerzésből adódik devizás kötelezettség, melynek
árfolyamkockázatát a Társaság a természetes fedezetként szolgáló külföldi értékesítésből adódó követeléseivel fedezi. A Társaság külföldi devizára szóló kötelezettségeinek és követeléseinek egyenlegéből
adódóan a Társaság deviza kockázata mérsékelt.
Kamat kockázat
A Társaság mérsékelt eladósodottsági szintjéből adódóan a kamatok esetleges jövőbeni változása nem
befolyásolná jelentősen a Társaság által fizetendő kamatok nagyságát. A Társaság év végi hitelállományából kiindulva egy hiteleinket érintő esetleges 1 százalékpontos hitelkamat emelkedés hozzávetőlegesen 48 593 eFt többlet kamatköltséget jelentene 2021-ban. (Ez a szám a 2020-es évre 52 564 ezer
Ft volt.)
Likviditási kockázat
A Társaság likviditási kockázat kezelését a tartalékok, banki hitelkeretek és tartalékolt hitelfelvételi lehetőségek megfelelő szinten tartásával, a tervezett és tényleges cash-flow adatok folyamatos nyomon
követésével, valamint a pénzügyi eszközök és kötelezettségek lejáratainak egyeztetésével végzi.
A Társaság likviditási kockázata, köszönhetően a magas nettó forgótőke állománynak, alacsony.
Hitelezési kockázat
A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós nem teljesíti szerződéses köte-lezettségeit, ami pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Társaság számára. A Társaság ra-gaszkodik
ahhoz a belső szabályhoz, hogy csak hitelképes adósokkal üzletel, és ahol csak lehet, megfelelő fedezetet szerez a követelésekre, törekedve a nemfizetésből eredő pénzügyi veszteségek kockázatának
minimalizálására. A vevőkövetelések nagyszámú vevőt fognak át, és a legkülönbözőbb iparágakat és
földrajzi régiókat ölelik fel. A Társaság folyamatosan felül-vizsgálja a vevőkövetelések pénzügyi helyzetét.
A Társaság vevőinek fizetési fegyelme kifejezetten jó, melyet a követelések bruttó értékéhez vi-szonyított követelésekre képzett halmozott értékvesztés alacsony aránya is jól mutat, 2021-ben 0,01%, 2020ban: 0,01%. A Társaság korosított követeléseiből a 90 napon túl lejárt követelések aránya 0%.
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Kiegészítő információk az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. üzleti jelentéséhez
Mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események
Nem volt a mérleg fordulónapját követően lényeges esemény.
Környezetvédelem

A Társaság rendelkezik a Det-Norske Veritas által auditált ISO 14001:2015 Környezetirányítási Rendszertanúsítvánnyal, amelynek az érvényességi ideje 2025. január 11. A környezetvédelmi tanúsítvány
az alábbi területekre terjed ki: nyomdaipari termékek, biztonsági nyomtatványok, okmányok, műanyagés bankkártyák fejlesztése, gyártása és megszemélyesítésére. Biztonsági és okmánybiztonsági anyagok kutatás/fejlesztése, gyártása. Intelligens kártya chip-beültetés és -kódolás. Nyomtatványok és adatok informatikai továbbfeldolgozása, postázása. Hagyományos/általános és mobil IT megoldások fejlesztése (K+F), valamint kapcsolódó szolgáltatások működtetése és támogatása. Irattározás, dokumentumok bértárolása, adatok elektronikus archiválása.
A veszélyes hulladékot a telephelyeinkről folyamatosan elszállítjuk, 2021. év folyamán 19 487 kg veszélyes hulladék került elszállításra, illetve megsemmisítésre. Az anyavállalat immár tizenegyedik éve
elnyerte a Zöld Nyomda díjat.

Kutatás és kísérleti fejlesztés
Kutatás és kísérleti fejlesztés területe két területen valósul meg a Társaság életében:
1., Az Okmánybiztonsági Laboratórium keretein belül megvalósult kutatási és kísérleti fejlesztési témakörök, amelyen belül kiemelt a nanotechnológiai projekt. A nanotechnológia biztonsági festékekben történő alkalmazása hozzájárulhat a hamisítások visszaszorításához és a feketegazdaság elleni küzdelemhez.
2., Az új tenderek során kiemelt szerepet kapnak a különböző termékfejlesztési munkák.
Az alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévben felmerült közvetlen költsége 80
millió Ft.
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Saját részvények alakulása 2021. évben:
2. Táblázat: Visszavásárolt saját részvény

Megnevezés

db

Névérték
ezer Ft

Ellenérték (vételi érték) ezer
Ft

Nyitó 2021.01.01.

448 842

43 987

455 048

Záró 2021.12.31.

448 842

43 987

455 048

Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. alaptőkéje 2021. december 31-én 1 449 876 ezer Ft, amely összesen
14 794 650 db „A” sorozatú, egyenként 98 Ft névértékű, dematerializált formában előállított, névre szóló
törzsrészvényből áll össze.
Nem pénzügyi kimutatás
Integrált vállalatirányítási politika
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. – mint Kelet-Közép-Európa egyik meghatározó biztonsági nyomdája
– hosszú távú stratégiai célja, hogy üzleti partnerei számára a modern információtechnológia alkalmazásával speciális, magas hozzáadott értéket képviselő, eredeti termékeket állítson elő, illetve teljes körű
üzleti megoldásokat és innovatív szolgáltatásokat nyújtson a biztonsági és a hagyományos nyomdatermékek piacán.
A Társaság stratégia céljának elérése érdekében üzleti folyamatait biztonságosan, alacsony kockázati
szinten, a vonatkozó jogi előírások és szabályzók figyelembe vételével működteti.
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. a célok elérésének érdekében az ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,
ISO 14298 szabványoknak, a NATO- AQAP 2110 és MasterCard CQM normatív követelményeknek,
valamint a MasterCard és Visa fizetési rendszerekben alkalmazható bankkártyák előállítására vonatkozó követelmények (PCI CP) figyelembe vételével integrált irányítási rendszert vezetett be.
A Társaság az integrált irányítási rendszer működtetésével és folyamatos fejlesztésével biztosítja
– a vevői követelményeket és igényeket minden tekintetben kielégítő termékek és szolgáltatások előállítását, teljesítését,
– a minőség, a technológiai folyamatok, a minőségellenőrzések tervezésén és végrehajtásán keresztül,
a lehetőségekhez képest az elérhető legjobb technológiai megoldások alkalmazásával az üzleti partnerek elégedettségének és bizalmának növelését,
– a termék- és gyártásbiztonságot, a kapcsolódó fizikai- és információbiztonsági környezet magas színvonalát,
– a környezettudatos működés fenntartását és fejlesztését, amely azokban az intézkedésekben testesül
meg, mint a környezetszennyezés megelőzése, a környezeti hatások csökkentése, az ésszerű erőforrás
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gazdálkodás, a szelektív hulladékkezelés, a veszélyes anyagok mennyiségének csökkentése és kezelése,
– a teljesítést támogató, a Társaság és vevők által elvárt minőségnek, biztonsági- és környe-zetvédelmi
követelményeinknek megfelelő beszállítói és üzleti partnereket,
– a megbízható, kellő felkészültséggel és folyamatosan bővülő ismeretekkel rendelkező szak-embereket,
– a vevőkkel, a hatóságokkal, a lakossággal, a partnerekkel és a belső munkatársakkal a ki-egyensúlyozott kapcsolatot és a velük való folyamatos párbeszédet.
Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódexe tartalmazza a Társaság szervezeti és üzleti etikáról,
illetve versenypiaci és társadalmi környezetével kapcsolatos viselkedéséről, eljárásairól alkotott elképzeléseit. A Kódex közzétételével a vállalat lehetőséget kívánt adni mind az alkalmazottak, mind a részvényesek és potenciális befektetők számára, hogy megismerjék az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. szervezeti kultúrájának alapjait.
Foglalkoztatáspolitika, szociális kérdések
A Társaság stratégiai célkitűzései között szerepel a változó gazdasági feladatokhoz és az egyre nagyobb piaci kihívásokhoz alkalmazkodó szervezet kialakítása. A Társaság hatékony működésének
kulcsszerepe van az emberi erőforrásnak. A Társaság a legnagyobb körültekintéssel jár le az új munkaerő felvételénél, kiemelt feladatként kezeli a munkavállalók megtartását, szakmai fejlődésének támogatását. Belső szabályzataink biztosítják, hogy Társaságunk az emberi jogok tiszteletben tartásával
folytassa működését.
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Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt-nél a Felelős Társasági Irányítási Jelentésben foglaltak szerint
a következő a vállalatirányítási gyakorlat, melyet alább részletezünk.
A Társaság irányítását ellátó szervek:
Az Igazgatóság működése

A Társaság ügyvezetését az 6 tagból álló Igazgatóság látja el. A tagokat a Közgyűlés választja legfeljebb 5 éves időszakra. Az Igazgatóság tagjai megbízásuk lejárta után újraválaszthatók.
Az Igazgatóság tagjai 2021. december 31-én (a független tagok neve aláhúzással és dőlt betűs nyomtatással van kiemelve):
Név

Mandátum

Dr. Erdős Ákos

IT Elnök

2023.április 30.

Zsámboki Gábor

IT Elnök-helyettes

2023.április 30.

Erdős Tamás

IT tag

2023.április 30.

Erwin Fidelis Reisch

IT tag

2023.április 30.

Gyergyák György

IT tag

2023.április 30.

Dr. Kepecs Gábor

IT tag

2023.április 30.

Az Igazgatóság saját tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választja meg elnökét. A Társasággal a munkaviszonyban nem álló igazgatósági tagok testületként döntenek a Vezérigazgató kinevezéséről. A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság Elnöke gyakorolja.
Ügyrendjét az Igazgatóság maga állapítja meg, melyben rendelkezik az egymás közötti feladat- és hatáskör megosztásáról.
Az Igazgatóság ülését összehívhatja az Igazgatóság elnöke, vagy az Igazgatóság tagja az ok és cél
megjelölésével. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni.
Az Igazgatóság feladatai és hatásköre:
(a) minden olyan a Társaság irányításával és üzletmenetével kapcsolatos kérdés, amely az Alapszabály
vagy a Ptk. rendelkezése folytán nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság
felelős a Társaság működési körében általa, vagy általa delegált hatáskörben hozott minden döntéséért
és jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe;
(b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására
vonatkozó javaslatnak, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésnek az előterjesztése;
(c) az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés elkészítése
és a jelentésnek évente egyszer az évi rendes közgyűlés, három havonta pedig a Felügyelő Bizottság
elé terjesztése;
(d) az Igazgatóság tagja köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Az Igazgatóság
köteles a részvényesek kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a Társaság üzleti könyveibe
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és irataiba való betekintést lehetővé tenni azzal, hogy ez nem sértheti a Társaság üzleti érdekeit, illetve
üzleti titkait. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt részvényes kérelmére a cégbíróság kötelezi a Társaságot a felvilágosításra, illetve a betekintés biztosítására.
(e) a Társaság üzleti könyveinek, ideértve a számviteli nyilvántartásokat és a részvénykönyvet is, szabályszerű vezetése,
(f) a jogszabály és az Alapszabály által meghatározott keretek között a szükséges bejelentéseket a
Cégbíróság felé megteszi, illetve intézkedik a szükséges közzétételekről;
(g) a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlésének összehívása;
(h) a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó javaslat előkészítése, elfogadása és közgyűlés
elé terjesztése;
(i) döntés a Társaság éves és középtávú üzleti tervéről, amelynek végrehajtása a Társaság operatív
vezetésének feladata;
(j) az operatív ügyvezetéssel megbízott Vezérigazgató hatáskörének meghatározása; a Vezérigazgató
felett a munkáltatói jogok gyakorlása akként történik, hogy a Társasággal munkaviszonyban nem álló
Igazgatósági tagok testületként döntenek a Vezérigazgató kinevezéséről, elmozdításáról és díjazásáról,
míg a munkáltatói jogokat egyebekben egyszemélyben az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén
pedig helyettese, vagy az Igazgatóság által kijelölt személy gyakorolja felette;
(k) a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultsággal való felhatalmazása;
(l) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása;
(m) összevont részvény kiállítása, illetve az összevont részvény megbontása;
(n) a közgyűlés felhatalmazása alapján gondoskodik saját részvény vásárlásáról; döntés a Társaság
tulajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről;
(o) a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén
felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban közbenső mérleg elfogadása a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett,
(p) alaptőke felemelése az Alapszabály 17.8 pontjában foglaltak szerint;
(q) osztalékelőleg fizetés elhatározása a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett;
(r) olyan bizottságokat hozhat létre, amelyek tagjai kizárólag az Igazgatóság tagjai lehetnek és melyekre
hatáskörének egy részét átruházhatja, illetve jogosult az Igazgatósági tagok és az Igazgatóságon kívülálló személyekből bizottság létrehozására, és ezen bizottságoknak a megfelelő felhatalmazást megadni;
(s) a rendes üzletmenetbe tartozó olyan, pénzügyi kötelezettség vállalása, amelynek egyedi értéke a
Társaság alaptőkéjének 20%-át meghaladja (pl. garanciavállalás, stb.);
(t) bármely, az Igazgatóság által jóváhagyott éves üzleti tervben nem szereplő és a rendes üzletmenetbe
sem tartozó ügylet, pénzügyi kötelezettségvállalás, amely a Társaság alaptőkéjének 20%-át meghaladja azzal, hogy az értékhatár tekintetében az egy éven belüli ügyletek értékét összevontan kell kezelni

55

Üzleti jelentés
a 2021.12.31-én végződő pénzügyi évre

1102 Budapest, Halom utca 5. | www.any.hu
Telefon: +36 1 431 1200 | info@any.hu

(vagyoni eszközök vétele, bérlete, leasingje, eladása, befektetés illetve befektetés értékesítése, rendes
üzletmenetbe nem tartozó szolgáltatások nyújtása, hitelezés, kölcsön felvétel, stb.);
(u) a Társaság és
(i) a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényese vagy annak közeli hozzátartozója, vagy
(ii) olyan személy, amelyben a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényes vagy
annak közeli hozzátartozója – közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok
több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amelynek a vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult;
(iii) olyan személy, amely a Társaság szavazati jogainak legalább tíz százalékával rendelkező részvényesben - közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amely a Társaság szavazati jogainak legalább tíz százalékával rendelkező
részvényes vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult;
(iv) olyan személy, amelyben a (iii) pont szerinti személy - közvetlenül vagy közvetve, illetve megállapodás alapján - a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik vagy amelynek a vezető tisztségviselői vagy Felügyelő Bizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására jogosult; közötti ügyletek, a Társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű ügyletek kivételével. Az Igazgatóság évente átfogó jelentést készít és
terjeszt a Felügyelő Bizottság elé a fent felsorolt személyekkel kötött ügyletekről, amely már a Társaság
tevékenységi körébe tartozó szokásos nagyságrendű ügyleteket is tartalmazza;
(v) Az Igazgatóság tagjai a közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal vesznek részt. Az Igazgatóság elnöke, vagy kijelölt tagja köteles részt venni a Közgyűlésen, illetve azokon a felügyelő bizottsági
üléseken, ahová a Felügyelő Bizottságtól meghívót kapott.
Az Igazgatóság elnöke összehívja és vezeti az Igazgatóság ülését, kijelöli az igazgatósági ülésről szóló
jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
Az Igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Rendkívüli esetben, amikor az Igazgatóság összehívására nincs lehetőség, az Igazgatóság elnöke írásbeli szavazást is elrendelhet. A vonatkozó szabályokat az Igazgatóság ügyrendje tartalmazza.
2021. évben az Igazgatóság 5 alkalommal ülésezett átlagosan 6 fő részvételével.
Az Igazgatóság és a menedzsment/vezérigazgató közti felelősség és feladatmegosztás bemutatása
A Társaság munkaszervezetének élén a Vezérigazgató áll, aki vezeti és ellenőrzi a Társaság munkáját,
a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve a Közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek
megfelelően.
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A Vezérigazgató saját hatáskörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és dolgozóira munkaköri leírással általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben joghatállyal nem bír.
A Vezérigazgató illeti meg a döntési jog minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az
Igazgatóság hatáskörébe. A Vezérigazgató munkaszerződést köt a Társasággal, melyet az Igazgatóság
elnöke ír alá.
A Vezérigazgató gyakorolja a Társasággal munkaviszonyban álló dolgozók fölött a munkáltatói jogokat.
A Vezérigazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget
harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.
A Vezérigazgató feladatai és hatásköre
(a) A Vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek
a közgyűlés, az Igazgatóság, vagy az Igazgatóság elnökének kizárólagos hatáskörébe utalva.
(b) Az Igazgatóság bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a Vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre
visszavonhatja vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.
(c) A Vezérigazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget
harmadik személyekkel szemben, valamint a hatóságok és bíróságok előtt.
(d) A Vezérigazgató előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint előterjeszti a
döntésekre vonatkozó javaslatokat, indítványokat,
(e) A Vezérigazgató végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a Társaság tevékenységi
körébe tartozó feladatok ellátását.
(f) A Vezérigazgató gyakorolja a társaság egyéb munkavállalóival kapcsolatos munkáltatói jogokat. A
Vezérigazgató a munkáltatói jogok gyakorlását az egyes munkavállalók tekintetében a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon delegálhatja.
(g) A Vezérigazgató ügykörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és dolgozóira munkaköri leírással, általánosan vagy eseti rendelkezéssel
átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel
szemben hatálytalan.
Az Igazgatóság jogkörének egy részét a Vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és
feltételekkel, mely jogkörök bármelyikét időről időre visszavonhatja, vagy megváltoztathatja, de az ilyen
átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érinti.
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A menedzsment tagjai 2021. december 31-én:
Zsámboki Gábor

Vezérigazgató

Dr. Ignácz István

Biztonsági vezérigazgató-helyettes

Fejes Zoltán

Kereskedelmi vezérigazgató-helyettes

Péter Gábor

Informatikai vezérigazgató-helyettes

Székelyhidi Lajos

Kutatás-feljesztési vezérigazgató-helyettes

Tóth Zoltán

Műszaki és termelési vezérigazgató-helyettes

Karakó Tamás

Gazdasági vezérigazgató-helyettes

A menedzsment munkájának értékelése, javadalmazás
Az Igazgatóság a vezetés munkáját folyamatosan értékeli, ezen túlmenően évente egy alkalommal átfogó értékelést is végez. A vezetők (vezérigazgató) javadalmazásának kialakult rendszere van. Az alapfizetésen felül a vezető bónuszra jogosult, ha a Társaság tárgyévi és hosszabb távú fejlődése megfelel
a céloknak. A bónusz a csoport nettó árbevétel és egy részvényre jutó eredmény (EPS) tervének teljesítéséhez és az adott üzleti év legfontosabb egyedi feladatainak teljesítéséhez kötődik.
A 2009. évi rendes Közgyűlés döntésének megfelelően az Igazgatóság jogosult a Vezető Részvényopciós Program részletes szabályait kidolgozni. Ezen Program keretein belül jogosultak a Társaság részvényeinek kedvezményes módon történő megvásárlására a menedzsment tagjai.
A Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság hét tagból áll, akiket a közgyűlés választ meg legfeljebb ötéves időtartamra. A
Felügyelő Bizottság tagjainak egyharmadát – a szakszervezetek véleményének meghallgatása után –
az Üzemi Tanács jelölte ki. Őket a törvényben foglalt kizáró okok hiánya esetén a közgyűlés köteles
megválasztani az előző pontban meghatározott időszakra.
A Felügyelő Bizottság tagjai első ülésükön szótöbbséggel elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság
elnöke összehívja és vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
A Felügyelő Bizottság ülését annak bármely tagja is összehívhatja az ok és cél megjelölésével, ha ez
irányú kérését az elnök 8 napon belül nem teljesíti.
A Felügyelő Bizottság feladatai és hatásköre
(a) A Felügyelő Bizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a Társaság vezető állású munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
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(b) A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges
üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyre vonatkozik.
(c) A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a felelős vállalatirányítási jelentésről a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
(d) A Felügyelő Bizottság tagja köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
(e) A Felügyelő Bizottság tagjai a közgyűlésen tanácskozási joggal vesznek részt.
(f) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a jelen Alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, rendkívüli közgyűlést hív össze, és javaslatot tesz annak napirendjére.
(g) A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban
az Igazgatóság által elfogadandó közbenső mérleg előzetes jóváhagyása.
Ügyrendjét a Felügyelő Bizottság maga állapítja meg és a közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet vezet.
A Felügyelő Bizottság tagjai 2021. december 31-én (a független tagok neve aláhúzással és dőlt betűs
nyomtatással van kiemelve):
Prof. Dr. Stumpf István elnök
Dr. Gömöri Istvánné

elnök-helyettes

Berkesi Ferenc
Dr. Repa Imre
Hegedűs Katalin
Hanzsek László
Kun Gábor
2021. évben a Felügyelő Bizottság 3 alkalommal ülésezett átlagosan 7 fő részvételével.
Az Audit Bizottság
Az Audit Bizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjai közül választott.
Az Audit Bizottság feladatai és hatásköre:
a) a Számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
b) javaslattétel a Könyvvizsgáló személyére és díjazására
c) a Könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az Alapszabály felhatalmazása alapján a
Társaság képviselete a szerződés aláírására
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d) a Könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre
juttatásának figyelemmel kísérése, a Könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – az Igazgatótanács vagy a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel,
d) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére, valamint
e) az Igazgatóság, ill. a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer
megfelelő ellenőrzése érdekében.
Az Audit Bizottság tagjai 2021. december 31-én:
Dr. Gömöri Istvánné

elnök

Dr. Repa Imre
2021-ban az Audit Bizottság 4 alkalommal ülésezett a tagok hiánytalan részvételével.
A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. A vonatkozó funkciókat az
Igazgatóság független tagjai látják el anélkül, hogy formális testületet alkotnának.
A könyvvizsgáló
A Társaság könyvvizsgálóját az Audit bizottság javaslata alapján a közgyűlés választja meg a legfeljebb
5 éves időszakra a magyarországi irodával rendelkező nemzetközileg elismert Könyvvizsgáló cégek
közül.
A Könyvvizsgáló feladat és hatásköre
(a) A Társaság a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét Könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A Könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény
szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.
(b) A Könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni
abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
(c) A Könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, az igazgatósági tagoktól, a Felügyelő Bizottság
tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát,
értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
(d) A Könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
(e) A Könyvvizsgáló a közgyűlésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem
akadályozza.
(f) Ha ez szükséges, a Könyvvizsgálót tanácskozási joggal az Igazgatóság ülésére is meg lehet hívni,
illetve a Könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti az üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a
Könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza.
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(g) A Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság
felhívása esetén a Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelőbizottság
köteles napirendre tűzni a Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.
(h) Ha a Könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a
Felügyelő Bizottság tagjainak a Ptk-ban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kérni. Ha a közgyűlést nem hívják össze, vagy az a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a Könyvvizsgáló köteles erről a törvényességi felügyeletet ellátó cégbíróságot
értesíteni.
A Társaság könyvvizsgálója a könyvvizsgálathoz nem köthető egyéb szakmai szolgáltatásokat, funkciókat nem lát el.

A Társaság nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelvei
A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a tőzsdei szabályok alapján jár el, azaz negyedévenként gyorsjelentés, üzleti éve lezárásával pedig éves jelentés formájában publikálja eredményeit,
továbbá soronkívüli tájékoztatást tesz közzé, amennyiben a gazdálkodásában beállt vagy beálló változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek az általa kibocsátott értékpapírok értékét
vagy hozamát közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják, illetve a piaci szereplők számára lényegesek
befektetési döntéseik meghozatalakor. A Társaság rendszeresen részt vesz „road-show” vagy konferencia formájában a befektetői tájékoztatás fórumain, továbbá folyamatosan kapcsolatot tart a befektetőkkel, rendelkezésre állást biztosít a befektetők kérdéseinek megválaszolására.
A Társaság irányelvei a bennfentes kereskedelem vonatkozásában
A tőkepiaci törvény végrehajtása, a bennfentes kereskedelem tilalmának érvényesülése érdekében az
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. valamennyi leány és közös vállalatára kiterjedő belső szabályozást alkotott. A szabályozás kimondja, hogy tilos bennfentes információ felhasználásával a bennfentes információval érintett értékpapírra, valamint tőzsdei termékre ügyletet kötni, ilyen ügylet kötésére megbízást
adni, illetve a bennfentes információt kereskedés céljára más személyeknek továbbadni. A törvényi fogalomhasználatra alapozva a szabályozás meghatározza a bennfentes információk és a bennfentes
személyek körét.
Az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának tagjai, Vezető tisztségviselői, illetve a mérlegkészítésben közreműködő munkavállalói számára előírja, hogy a törvény által
meghatározott időszakokban tárgyévi mérleg fordulónapjától az Éves Beszámoló közzétételéig terjedő
időszakban, (a negyedéves gyorsjelentések közzétételére előírt határidő utolsó napját megelőző tizenöt
napon belül) nem vásárolhatnak és nem adhatnak el a társaság által kibocsátott részvényt. A bennfen-
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tes személy köteles a Magyar Nemzeti Banknak az ügyletkötést két napon belül bejelenteni és nyilvánosságra hozni. Az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, Vezető tisztségviselők esetén ezen jelentési kötelezettségnek az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. tesz eleget a bejelentésre kötelezettek nyilatkozata
alapján.
A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése és a közgyűlés lebonyolításával
összefüggő szabályok rövid ismertetése
A Társaság alaptőkéje 14.794.650 db egyenként 98 forint névértékű dematerializált „A” sorozatú törzsrészvényből áll.
A közgyűlésen minden egyes „A” sorozatú részvénnyel rendelkező tulajdonosnak részvényenként egy
szavazata van.
A Társaság Igazgatósága, vagy a tőkepiaci törvény szabályai szerinti megbízottja a részvényekről részvénykönyvet vezet, amely legalább a következőket tartalmazza:
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott neve (cége);
- a részvényes, részvényesi meghatalmazott lakcíme (székhelye);
- részvényfajtánként, illetve részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszáma (tulajdoni részesedésének mértéke).
A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A tulajdonosváltozást az értékpapírszámla-vezető vezeti át, ezzel
egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját, amely a részvényest –
ha az eltérően nem rendelkezik – a részvénykönyvbe bejegyzi. Nem gyakorolhatja részvényesi jogait
az a részvényes, akinek a neve a részvénykönyvben nem szerepel.
A Társaság legfőbb szerve a közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűlésre szóló
meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott módon a tervezett közgyűlést megelőzően 30 nappal az Igazgatóság közzéteszi. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjait és a Társaság könyvvizsgálóját a közgyűlés összehívásáról külön meghívóval is értesíteni kell.
Minden közgyűlési meghívóban és hirdetményben meg kell jelölni a Társaság cégnevét és székhelyét,
a közgyűlés helyét, napját és időpontját, a közgyűlés napirendjét, valamint a szavazati jog gyakorlásának feltételeit, továbbá a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés helyét és időpontját.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét képviselő részvényes személyesen, vagy meghatalmazott képviselője útján jelen van. Az ilyen képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni és azt a közgyűlési meghívóban megjelölt helyen és időben, de legkésőbb a közgyűlés kezdetekor a jegyzőkönyvvezetőnek át
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kell adni. A képviseleti meghatalmazás érvényessége egy közgyűlésre szól, ideértve a határozatképtelenség miatt esetleg újra összehívott közgyűlést is.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlést meg kell ismételni. A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem
határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább tíz napnak kell eltelnie.
A Közgyűlésen a részvényes jogait személyesen vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja.
a) Személyes részvétel esetén a részvényesek személyi igazolványukkal igazolják magukat, míg
tulajdonosi mivoltukat az értékpapír számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolás bizonyítja.
A részvénykönyvbe bejegyzett, de tulajdonosi igazolás nélkül megjelenő részvényes a Közgyűlésen részt vehet, de szavazati és javaslattételi jogát nem gyakorolhatja.
b) Meghatalmazás esetén a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A meghatalmazást a Közgyűlés megkezdése előtt az Igazgatóság képviselőjének át kell adni. A tulajdonosi igazolás tekintetében az a) pont rendelkezései az irányadóak.
c) A részvényes képviseletében a részvénykönyvbe bejegyzett értékpapír-számlavezető, mint
részvényesi meghatalmazott a tőkepiaci törvényben foglaltaknak megfelelően járhat el.
A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a részvényes, illetőleg a részvényesi meghatalmazott e
minőségében a Közgyűlés időpontját megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvénytulajdonos részvénykönyvi bejegyzéséről a részvényes megbízása alapján az értékpapír-számlavezetők kötelesek gondoskodni. Az értékpapír-számlavezetőknek a részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozóan adott megbízások végrehajtásának határidejéről az értékpapír-számlavezetők adnak felvilágosítást a részvényeseknek. A részvénytársaság nem vállal felelősséget az értékpapír-számlavezetőknek
adott megbízások teljesítéséért, illetve az értékpapír-számlavezetők mulasztásának következményeiért.
A közgyűlést az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén az Igazgatóság helyettes elnöke vagy
amennyiben ő is akadályoztatva van, akkor az Igazgatóság által előzetesen felkért más személy vezeti.
A közgyűlés elnökének személyét a közgyűlésnek még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt el
kell fogadnia, s amíg ez nem történik meg, a közgyűlés a napirendi pontok tekintetében érdemi döntést
nem hozhat.
A közgyűlés elnöke kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt, vezeti a tanácskozást a napirend alapján, elrendeli a
szavazást és ismerteti annak eredményét, kihirdeti a közgyűlés határozatait.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni a társasági törvény rendelkezéseinek megtartásával.
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A fenti leírásban az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. átfogó ismertetést nyújt a társaság(irányítás)i folyamatokról és gyakorlatról. A bemutatott funkciók részletes szabályai megtalálhatók az Alapszabályban,
amely letölthető a www.any.hu internetes oldalról.

Budapest, 2022. március 10.

…….………………………………….
Vezérigazgató
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