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TISZTELT RÉSZVÉNYESEK!

Egy társaság üzleti stratégiáját az eredményei minôsítik. Különösen
igaz ez akkor, amikor évtizedek óta nem látott pénzügyi és gazdasági
válság közepette kell megszolgálni a befektetôk bizalmát. Egy ilyen
krízishelyzet még inkább rávilágít arra, hogy egy-egy korábbi üzleti
döntésnek, fejlesztési iránynak volt-e létjogosultsága.

Az elmúlt években számos stratégiai változtatást hajtottunk végre azzal
a céllal, hogy még biztosabb alapra helyezzük gazdálkodásunkat. 
A portfoliótisztítás során elôtérbe helyeztük a nagyobb hozzáadott
értékkel rendelkezô termékeket, és fokozatosan háttérbe szorítottuk 
a kis jövedelmezôségû szegmenseket. 

Folyamatosan fejlesztettük a termelési infrastruktúrát, nyitottunk 
a külpiacok irányába, és kutatás-fejlesztési tevékenységünkkel több
területen versenyelônyt szereztünk az iparági szereplôkkel szemben.
Ahogy az elmúlt évek eredményeibôl, úgy az idei Éves jelentésünk szá-
maiból is kitûnik, hogy helyesen mértük fel fejlôdési lehetôségeinket,
jól választottuk meg fejlesztési irányainkat. Ilyen nehéz gazdasági
körülmények között 2008-ban is el tudtuk érni a kitûzött üzleti céljain -
kat, növelni tudtuk árbevételünket, eredményünket, jöve delme zô -
ségünket.

A válság megrendítette a gazdasági szereplôkbe vetett bizalmat, és je-
lentôsen hatott az emberek biztonságérzetére is. Hisszük, hogy a be-
fektetôi bizalom helyreállításához az Állami Nyomdáéhoz hasonló 
teljesítmények hatékonyan járulnak hozzá. Ugyanakkor az egyének biz-
tonságérzetének csökkenése komoly feladatot ró ránk is, mint bizton-
sági nyomdára. Társaságunk eddig is mindent megtett annak
ér de    kében, hogy ne csak termékeivel, hanem szemléletével és fej lesz -
tési törekvéseivel is mindannyiunk biztonságát szolgálja. Üzletfilo zó -
fiánk fókuszában az ember áll, így bízunk benne, hogy biz  ton      ságosabbá
és kényelmesebbé tudjuk tenni azokat az élethely zeteket, amelyek
során szerepet kapnak megoldásaink.

Dr. Erdôs Ákos
az Igazgatóság elnöke
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TISZTELT ÜGYFELÜNK! 

A biztonságra vonatkozó igények és követelmények egyre

inkább átszövik mindennapjainkat. Az utazás szabadsága,

a pénzügyi tranzakciók felgyorsulása és a logisztikai

folyamatok kiterjedtsége amellett, hogy magas elvárásokat

támaszt, inspiratív környezetet is jelent a biztonsági nyom -

daipar számára. Az Állami Nyomda a közép-kelet-európai

piac egyik legnagyobb szereplôjeként az ügyfelek változó

igényeihez igazodó termékportfolióval rendelkezik. Bízunk

benne, hogy együtt, partnerként tudunk a jövôben is

helytállni a hazai és nemzetközi piacokon. Ehhez mi elôre-

mutató fejlesztéseket, szakértelmet és mindenekfelett biz-

tonságot ajánlunk!

Rendszerben gondolkodunk

A technológiai lehetôségeink és az iparággal szemben tá-

masztott követelmények olyan egyedi, komplex termékek

fejlesztésére ösztönöznek bennünket, amelyek sok millió

ember életvitelét könnyítik meg nap, mint nap. Termé -

keinkkel a legfontosabb célunk az élet biztonságosabbá és

kényelmesebbé tétele. Nem egyszerû en okmányokat

készítünk, vonalkódot gyártunk, vagy számlalevelet nyom -

tatunk, hanem biztonságos személyazonosítást, innovatív

termékazonosítást és nagy tömegû adatlogisztikát kínálunk. 

A hatékonyság és a biztonsági szint növelése érdekében

termékeinket és szolgáltatásainkat rendszerben kínáljuk.

Olyan összetett megoldásokat szállítunk az államigazgatási

szektor, a pénzintézetek, a logisztikai vállalatok, a közszol -

gáltatói piac szereplôi számára, amelyek – az okmány -

védelmi elemek megtervezésétôl az ellenôrzô berendezés

fejlesz tésén át az adatbázisok és információk biztonságos

kezeléséig – a teljes biztonsági folyamatot magukba

foglalják. A filozófia hatékony mûködését az aktív K+F

tevékenység biztosítja, amely lehetôvé teszi az egyedi,

speciális biztonsági elemekkel ellátott termékek gyártását

és rendszerbe illesztését.
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Kutatás–fejlesztés

Az Állami Nyomda számára a K+F tevékenység az egyik leg-

fontosabb terület a versenyelôny megôrzése érdekében. 

A Társaság 1999-ben hozta létre kutatás–fejlesztésre speci -

a  lizálódott Okmánybiztonsági Labo ratóriumát, ahol ma már

több mint húsz, magasan képzett, nemzetközileg is elis-

mert szakember dolgozik. Nanotechnológiai fejlesztése ink -

ben olyan neves partnerek segítenek minket, mint a Magyar

Tudományos Akadémia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi

Kutatóintézete. A megszületô innovációink bizto sítják, hogy

gyorsan tudunk reagálni a dinamikusan változó piaci

igényekre. A Társaság K+F tevékenységét a tudatos humán-

politikával kiválasztott és képzett szakemberek ültetik át 

a gyártási folyamatba.

Biztonságos személyazonosítás

2001. szeptember 11-ét követôen egyre szigorúbb elôírások

jellemzik a személyazonosítást. A biztonsági elôírások ma

már számos esetben megkövetelik a biometrikus azono sítók

alkalmazását. Az alapdokumentum és a megszemélye sítés

védelmén túl olyan innovatív biztonsági tech no lógiák

 al  kal  mazása vált és válik egyre inkább szükségessé,  amelyek

képesek biztosítani a személyes adatok és információk

védelmét, és ezek elektronikus úton történô azo no sítását.

Ugyanakkor manapság a személyazonosítás biztonsága a

bankszektorban legalább olyan jelentôséggel bír, mint az

okmányok területén. A pénzügyi tranzakciók számának

fokozatos emelkedésével együtt egyre kifinomultabb tá-

madások veszélyeztetik ezeket a folya  ma tokat. Megta ka -

rításaink, befektetéseink biztonságának garantá lása,

hoz zá  férésünk kizárólagosságának biztosítása mára kie melt

feladatot jelent, legyen szó chipes EMV bankkártyá król, 

online bankolásról, vagy egyszerû ATM-használatról.
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Innovatív termékazonosítás

A kereskedelmi és logisztikai folyamatok kiszélesedése

 komoly kihívás elé állítja a fogyasztók védelmét szem elôtt

tartó intézményeket. Annak érdekében, hogy a tudatos

vásárlók bizonyossággal dönthessenek egy-egy termék

 mellett, sok esetben ma már speciális jelölésekkel kell vé-

deni ezeket az árucikkeket. Ennek megfelelôen az Európai

Unió egyre nagyobb hangsúlyt fektet a termékek, áruk 

nyo mon követ hetôségének és eredetiségének biztosítására.

Az Álla mi Nyomda speciális fejlesztései sikerrel alkal maz -

hatók az olyan felhasználási területeken, mint a termék  -

véde lem és az alapanyagok és alkatrészek azonosítása.

Kutatásaink fó kuszában a fogyasztók, mindennapjaink 

bizton ságát mind jobban garantáló olyan termékek állnak,

mint az RFID alapú áru kö vetés, a különleges adalékanyagot

tartalmazó termék je lölô biztonsági címke, vagy a gépjármû -

alkatrészek jelölése.

Nagy tömegû adatlogisztika

Korunkban a biztonsági nyomdák által nyújtott szolgál-

tatások olyan mértékû digitális adatforgalommal járnak,

ami különleges infrastruktúrát és speciális tudást kö ve tel

meg. Ennek eredményeként mára nincs olyan gép, nincs

olyan nyomdai folyamat, amelyben ne jutna szerephez az

informatika. A napi több millió megszemélyesítendô szám-

lalevéllel, vagy a több százezer legyártott kártyával járó

adatforgalmat a lehetô legmodernebb informatikai háttérrel

kezeljük. A Társaság nemzetközileg is auditált információ- 

és adatkezelési megoldásai garantálják a személyes ada-

tok, elektronikus adatbázisok és digitalizált in  for mációk 

teljes biztonságát, míg infrastrukturális háttere biz tosítja 

a napi több millió nyomat és kártya elôállítását, megszemé-

lyesítését és borítékolását. Ennek köszönhetôen az Állami

Nyomda a nyomtatástól kezdve a megszemélyesítésen és

borítékoláson át a postázásig teljes körû szolgáltatást nyújt

bankok, biztosítók és közszolgáltató cégek számára.
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Nemzetközi szerepvállalás

A PIRA nemzetközi kutatócég felmérésének tanúsága sze -

rint a világszinten is dinamikusan bôvülô biztonsági nyom -

da iparon belül a közép-kelet-európai régió az egyik

leg nagyobb növekedési potenciállal rendelkezô terület. 

A tér ség államaira az európai uniós tagság, illetve a

jövôbeni csatlakozás jelentôs kötelezettségeket ró. Az Unió

egyre komolyabb biztonsági elôírásai és a követelmények

standardizálása révén meginduló okmányreformok, va la -

mint a magas hozzáadott értékû termékek térnyerése

következtében jelentôs növekedés elôtt áll Közép-Kelet-

Európa biztonsági nyomdaipara. A régió piacain mûködô

vállalkozásainak tapasztalata és kulturális ismerete az 

Állami Nyomda Csoport számára jelentôs versenyelônyt 

biztosít a jövôben is.

Az Állami Nyomda üzletfilozófiájának középpontjában az

aktív ember áll. Fejlesztéseinket, beruházásainkat a minket

körülvevô társadalom biztonságra, gyorsaságra és ké nye -

lemre való igénye motiválja. Biztosak vagyunk abban, hogy

az elmúlt években elvégzett munkánk, Ügyfeleink belénk

vetett bizalma valamint munkatársaink szakértelme és

elkötelezettsége a jövôben is segít megoldásokkal szolgálni

a folyamatosan változó igényekre.

Zsámboki Gábor

vezérigazgató
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NÖVEKEDÉSSEL ÉS STABIL JÖVEDELMEZÔSÉGGEL ZÁRTA AZ ÉVET AZ ÁLLAMI NYOMDA

A hitelmentes és stabil készpénztermelô képességgel rendelkezô Állami Nyomda a globális válság 
ellenére is teljesítette stratégiai céljait: az árbevételét 9%-kal, mérleg szerinti eredményét pedig 
14%-kal növelte az elmúlt évben, ezáltal meghaladta 2008 elején publikált 90 Ft részvényenkénti
eredmény elôrejelzését. Az Állami Nyomda Nyrt. a gazdasági válság ellenére 14,6 milliárd Ft nettó ár-
bevételt és 1,6 milliárd Ft üzemi eredményt ért el 2008-ban. Ez utóbbi 13%-os növekedést jelent az
elôzô évhez viszonyítva. Az EBITDA a bázisidôszakhoz képest 9%-kal, 2,2 milliárd Ft-ra nôtt. A tervezett
15%-os EBITDA margin mellett elért 1,3 milliárd Ft-os konszolidált nettó eredmény 14%-os növekedést
mutat. A 2008-as teljesítmény hatására a Társaság egy részvényre jutó eredménye (EPS) – a korábbi
elôrejelzést meghaladva – 91 Ft. A Nyomda minden stratégiai termékszegmensében növelni tudta 
árbevételét. Különösen igaz ez a profiltisztítás következményeképpen nagy szerepet kapó, magas
hozzáadott értékkel rendelkezô termékekre, mint a kártyagyártás és -megszemélyesítés (+17%), 
illetve a biztonsági termékek és megoldások (+9%). Az elôzô évhez viszonyítva mérsékelten nôtt 
az exportértékesítés is, az árbevételhez viszonyított aránya eléri a 10%-ot.

ÖSSZEFOGLALÓ

■ Az Állami Nyomda 2008. éves nettó árbevétele 14,6 milliárd Ft, amely 1,1 milliárd Ft-tal (9%-kal) több,
mint 2007. évben. A nettó árbevétel pozitív irányú változását a biztonsági termékek és megoldások
9%-os, valamint a kártyagyártás és megszemélyesítés 17%-os növekedése határozta meg. Ezen két
stratégiai termékszegmens a teljes árbevételbôl 66%-ot képvisel.

■ Az export árbevétel 1445 millió Ft, amely 10%-os exportaránynak felel meg a teljes árbevételhez 
viszonyítva. 

■ A konszolidált EBITDA 2183 millió Ft, amely 179 millió Ft-tal (9%-kal) több, mint a 2007. évi bázis -
évben. A konszolidált EBITDA margin 15%.

■ A konszolidált üzemi eredmény 1574 millió Ft, amely 183 millió Ft-tal (13%-kal) magasabb, mint a
bázisidôszaki profit. A kamat, adózás és kisebbségi részesedés figyelembevétele után a konszolidált
mérleg szerinti eredmény 1318 millió Ft, amely 160 millió Ft-tal (14%-kal) több, mint az elôzô év 
hasonló idôszakában.

■ Az egy részvényre jutó eredmény 2008-ban 91 Ft, amely az elôzô évi 79 Ft-hoz viszonyítva 15%-os
növekedést mutat. 

■ A pénzeszközök év végi egyenlege 1840 millió Ft, rövid vagy hosszú lejáratú hitele nincs a 
Társaságnak.



Az innovatív szemlélet és
az önálló K+F tevékenység
jelentősen hozzájárul 
a növekedéshez.
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Név Törzs / alaptôke Tulajdoni hányad(%) Szavazati jog 1

Állami Nyomda Nyrt. 1 449 876 EFt – –

Gyomai Kner Nyomda Zrt. 200 000 EFt 92,8% 92,8%

Specimen Zrt. 100 000 EFt 90,0% 90,0%

Security Audit Kft.(*) 5 000 EFt 72,0% 72,0%

Tipo Direct SRL 476 200 RON 50,0% 50,0%

Direct Services OOD 570 000 LEVA 50,0% 50,0%

Slovak Direct SRO 1 927 000 SKK 100,0% 100,0%

Állami Nyomda OOO 10 000 RUB 100,0% 100,0%

Megnevezés 2007. év – millió Ft 2008. év – millió Ft

Vagyoni helyzet 

Befektetett eszközök 2 169 2 899

Eszközök összesen 6 783 7 477

Saját tôke 4 390 4 820

Fôbb eredménykategóriák

Értékesítés nettó árbevétele 13 472 14 620

EBITDA 2 004 2 183

Adózott eredmény 1 169 1 327

Fôbb mutatók

Árbevétel-arányos nyereség % (ROS) 8,6% 9,0%

Saját tôke-arányos nyereség % (ROE) 26,4% 27,4%

1 részvényre jutó eredmény (EPS) – Ft 79 91

AZ ÁLLAMI NYOMDA CSOPORT BEMUTATÁSA

FÔBB PÉNZÜGYI SZÁMOK ÉS MUTATÓK (IFRS KONSZOLIDÁLT)

(*) A Security Audit Kft.-ben a Specimen Zrt. 80%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik. 

Az Állami Nyomda Nyrt. tulajdoni hányad arányában (90,0*80,0) 72,0% 

1 A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyûlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetôségét biztosító

szavazati jog.
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Az Állami Nyomda konszolidált nettó árbevétele a 2008. évben 14 620 millió Ft, amely 9%-kal 
(1148 millió Ft-tal) nagyobb, mint a bázis idôszakban.

A biztonsági termékek és megoldások árbevétele 2008. évben 5893 millió Ft, amely 465 millió Ft-tal
(9%-kal) több, mint a bázisidôszakban. A változást fôként az adó- és zárjegyek, biztonsági nyom -
tatványok, eszközök értékesítésének növekedése okozta, amelyet részben ellensúlyozott az export
csökkenése. 

A Társaság kártyagyártásból és -megszemélyesítésbôl származó árbevétele a tárgyévben 3782 millió Ft,
amely 536 millió Ft-tal (17%-kal) magasabb, mint a 2007. évben. A bázisidôszakhoz viszonyított
növekedés a bôvülô okmány-megszemélyesítési kapacitásoknak köszönhetô. 

A nyomtatványok gyártásából, -megszemélyesítésébôl, adatfeldolgozásából származó árbevétel a 2008.
évben 3254 millió Ft, amely 189 millió Ft-tal (6%-kal) nagyobb, mint a bázisidôszaki érték. A termék -
csoport árbevételének változását leginkább a következô tényezôk indokolják: egyrészt a román és 
bolgár piacokon az üzletinyomtatvány-megszemélyesítés területén jelentôs piaci növekedést sikerült
elérni, másrészt népszavazási nyomtatványok értékesítésére került sor ebben az évben. Az elôbb említett
két tényezô pozitív hatását ellensúlyozta az APEH-nyomtatványok csökkenô forgalma. 

A hagyományos nyomdatermékek árbevétele 2008. évben 1373 millió Ft, amely 44 millió Ft-tal (3%-kal)
magasabb, mint az elôzô évben.

Az egyéb árbevétel a 2008. évben 318 millió Ft, amely 86 millió Ft-tal (21%-kal) csökkent. Ez a szegmens
fôként kereskedelmi anyagok, áruk értékesítésébôl származó bevételeket tartalmaz.

Az értékesítés nettó árbevételének szegmensenkénti bontása a következôképpen alakult:

Árbevételi szegmensek
2007. év 2008. év Változás Változás
millió Ft millió Ft millió Ft %

Biztonsági termékek, megoldások 5 428 5 893 465 8,57%

Kártyagyártás, -megszemélyesítés 3 246 3 782 536 16,51%

Nyomtatványok gyártása, 

megszemélyesítése, adatfeldolgozás 3 065 3 254 189 6,17%

Hagyományos nyomdatermékek 1 329 1 373 44 3,31%

Egyéb 404 318 – 86 – 21,29%

Nettó árbevétel összesen 13 472 14 620 1 148 8,52%

A TERMÉKCSOPORTOK HELYZETE
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Az exportértékesítés bevétele a 2008. évben 1445 millió Ft, amely 5%-kal növekedett a bázis idôszakhoz
viszonyítva, elérve ezzel a 10%-os exportarányt. 
A nemzetközi trendeknek megfelelôen csökkent a biztonsági termékek, megoldások szegmensen belül 
a bélyeg-, valamint a kártyagyártás, -megszemélyesítés szegmensen belül a telefonkártya-értékesítés, 
viszont a jelentôsen növekvô piaci keresletnek köszönhetôen a külföldi nyomtatvány-megszemélyesítési
és adatfeldolgozási forgalom 35%-kal növekedett az elôzô évhez képest.

A következô táblázat az üzemi eredmény levezetését tartalmazza az összköltség típusú eredmény-
kimutatás formátumának megfelelôen:

Árbevételi szegmensek
2007. év 2008. év Változás Változás
millió Ft millió Ft millió Ft %

Biztonsági termékek, megoldások 225 123 – 102 – 45,33%

Kártyagyártás, -megszemélyesítés 481 419 – 62 – 12,89%

Nyomtatványok gyártása, 

megszemélyesítése, adatfeldolgozás 597 807 210 35,18%

Hagyományos nyomdatermékek 0 37 37 –

Egyéb 79 59 – 20 – 25,32%

Export árbevétel összesen 1 382 1 445 63 4,56%

Export % 10% 10%

Megnevezés
2007. év 2008. év Index
millió Ft millió Ft %

Nettó árbevétel 13 472 14 620 108,52%

Aktivált saját teljesítmények – 97 30 –

Anyagjellegû ráfordítások 7 705 8 598 111,59%

Személyi jellegû ráfordítások 3 400 3 661 107,68%

Értékcsökkenés 613 609 99,35%

Egyéb ráfordítások 266 208 78,20%

Üzemi eredmény 1 391 1 574 113,16%

Nettó eredmény 1 158 1 318 113,82%

EBITDA 2 004 2 183 108,93%

EBITDA margin (%) 15% 15%

1 részvényre jutó eredmény – EPS (Ft/részvény) 79 91 115,19%

AZ EXPORT ÁRBEVÉTEL SZEGMENSENKÉNTI BONTÁSA

PÉNZÜGYI ELEMZÉS



Termékeink biztonságát a magas 
szintű adatvédelem garantálja.
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A nettó árbevétel a 2008. évben 14 620
millió Ft, amely 1148 millió Ft-tal több,
mint a bázisidôszakban.

Az üzemi eredmény 1574 millió Ft, amely
183 millió Ft-tal (13%-kal) több, mint az
elôzô év hasonló idô szak ában. Az üzemi
eredmény növekedése a forgalom növe -
kedésének és a termékstruktúra-összeté-
tel változásának köszönhetô.

A bruttó fedezet 5165 millió Ft, amely
35%-os fedezeti hányadnak felel meg. 
Az általános és fel nem osztott költségek

összege a 2008. évben 3383 millió Ft, amely a nettó árbevétel 23%-a.

Az anyagjellegû ráfordítások 12%-kal (893 millió Ft-tal) növekedtek a tárgy -
évben. Az anyagjellegû ráfordítások változása az árbevétel növeke désének
következménye. 

Az aktivált saját teljesítmények a saját elôállítású eszközök aktivált értékét,
valamint a saját termelésû készletek állományváltozását tartalmazzák. Ezen
teljesítmények alakulását döntôen a készletek állományváltozása határozza
meg mindkét bemutatott idôszakban. 

A személyi jellegû ráfordítások összege 3661 millió Ft, amely 7,7%-kal több,
mint a 2007. évben. 

Az EBITDA az üzemi eredmény és az értékcsökkenés változása
következtében 2183 millió Ft, amely 179 millió Ft-tal (9%-kal) növekedett.
Az árbevétel-arányos EBITDA így 15%-os hányadnak felel meg, amely azonos
a bázisidôszaki értékkel.

A kamatokból származó nettó eredmény a 2008. évben 20 millió Ft volt. 
A pénzügyi mûveletek, társasági adó és kisebbségi részesedések után 
a nettó eredmény a 2008. évben 1318 millió Ft, amely 14%-kal több, mint
a bázisidôszakban.

AZ ÁLLAMI NYOMDA CSOPORT ERDMÉNYEINEK ALAKULÁSA A 2007-2008. ÉVBEN

EBITDA Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele 

2 003 669

1 168 584

2 183 264

1 327 304

13 472 000
14 620 024

2007 2008

IFRS auditált konszolidált 

adatok ezer Ft-ban
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A Társaság összes eszközállománya
2008. december 31-én 7477 millió Ft,
amely 10%-kal (694 millió Ft-tal) növe -
kedett az egy évvel ezelôtti értékhez
képest.

A követelések állománya 1748 millió Ft,
amely 4 millió Ft-tal (0,2%-kal) kisebb,
mint a bázis idôszaki érték. A pénz -
eszközök egyenlege év végén 1840 mil-
lió Ft, amely 53 millió Ft-tal (3%-kal)
növekedett a bázisidôszakhoz képest. 

A készletek értéke 835 millió Ft, amely 
3 millió Ft-tal (0,3%-kal) alacsonyabb, mint 2007. december 31-én. Az egyéb
forgóeszközök és aktív idôbeli elhatárolások egyenlege 155 millió Ft, amely
82 millió Ft-tal kisebb, mint az elôzô év hasonló idôszakában. A változást
az egyéb követelések és az aktív idôbeli elhatárolások csökkenése 
indokolja.

Az ingatlanok, gépek és berendezések 2008. december végi egyenlege 
33%-kal növekedett a bázis idôszakhoz képest. A növekedést fôként az
elmúlt idôszakban a kártya-megszemélyesítô kapacitások bôvítése érde -
kében végrehajtott beruházások okozzák, amelyek egy része lízingbôl került
finanszírozásra.
A szállítók állománya 1096 millió Ft, 15%-kal nagyobb, mint a 2007. év
végén. A nagyobb egyenleg a magasabb árbevétel és anyagforgalom követ -
kezménye.

Az egyéb kötelezettségek és passzív elha tárolások értéke 944 millió Ft,
amely 8 millió Ft-tal (1%-kal) növekedett. 

A Társaság a középlejáratú forint alapú beruházási hitelét 2008 harmadik
negyedévében teljes mértékben visszafizette, így jelenleg az Állami Nyomda
nem rendelkezik hosszú vagy rövid lejáratú hitellel.

AZ ÁLLAMI NYOMDA CSOPORT VAGYONI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA A 2007-2008. ÉVBEN

2 169 102

6 782 874

4 390 417

2 898 863

7 477 335

4 819 599

Befektetett eszközök Eszközök összesen Saját tőke 

2007 2008

IFRS auditált konszolidált 

adatok ezer Ft-ban
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Az Állami Nyomda Csoport jöve del me -
zôsége a 2008. évben is az elôzô évet
meg haladó szinten alakult. A saját tô ké -
hez viszonyított nyereség 27,4%-os, az
árbevételhez hasonlított pedig 9%-os.
Az egy részvényre jutó eredmény 12 Ft-tal
91 Ft-ra növekedett, a 14%-kal nagyobb
mérleg szerinti eredménynek köszön-
hetôen.

Az Igazgatóság megvizsgálta a Társaság belsô kontrolljainak mûködését,
melyet hatékonynak talált, és nem talált semmilyen eseményt, mely során
a belsô kontrolloktól való eltérést tapasztalt volna.

AZ ÁLLAMI NYOMDA CSOPORT FÔBB MUTATÓINAK ALAKULÁSA A 2007-2008. ÉVBEN

2007 2008

30.00%

25.00%

20.00%

15.00%
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Saját tőke arányos

nyereségek (ROE)

Árbevétel arányos

nyereségek (ROS)

1 részvényesre jutó

eredmény (EPS)



Megalapozott működés a
közép-kelet-európai régióban.
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Az Állami Nyomda Igazgatósága
Dr. Erdôs Ákos elnök

Gyergyák György elnökhelyettes

Dr. Arnold Mihály

Doffek Tamás

Dr. Festetics György

Heim Péter

Zsámboki Gábor

Az Állami Nyomda Felügyelô Bizottsága
Dr. Sárközy Tamás elnök

Dr. Gömöri Istvánné elnökhelyettes

Berkesi Ferenc

Dr. Repa Imre

Dr. Stumpf István

Vajda György

Vezetôség
Zsámboki Gábor vezérigazgató

Balla László általános vezérigazgató-helyettes

Berkesi Ferenc biztonsági vezérigazgató-helyettes

Csuthi Zsuzsanna kereskedelmi vezérigazgató-helyettes

Dr. Székelyhídi Lajos kutatás–fejlesztési vezérigazgató-helyettes

Tóth Zoltán mûszaki és termelési vezérigazgató-helyettes

Bojtor Tamás befektetési igazgató

Dékány Albert fejlesztési igazgató

Huszár András logisztikai igazgató

Kalauz Kristóf gyáregység-igazgató, Biztonsági Nyomdatermék Centrum

Karakó Tamás gazdasági igazgató

Keczeli Róbert nemzetközi tenderigazgató

Keresztesné Szepesi Éva okmány-elôállító és koordinációs igazgató

Kis-Fleischmann Attila marketingigazgató

Lángos Gyula gyáregység-igazgató, Pásztói Gyáregység

Péter Gábor informatikai igazgató

VEZETÔ TESTÜLETEK
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ÁLLAMI NYOMDA NYRT.
FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ÉS

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. 12. 31.
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KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2008.12.31. ÉS 2007.12.31.

Ezer Ft-ban Megjegyzés 2008.  2007
december 31. december 31.

Forgóeszközök:
Pénzeszközök 1 840 401 1 786 969
Követelések 3 1 748 050 1 752 318
Készletek 4 835 085 837 626
Egyéb forgóeszközök és aktív idôbeli elhatárolások 5 154 936 236 859

Összes forgóeszköz 4 578 472 4 613 772

Befektetett eszközök:
Ingatlanok, gépek és berendezések 6 2 864 592 2 149 176
Befektetések 64 70
Goodwill 12 123 0
Immateriális javak 9 262 14 509
Halasztott adó követelés 7 900 0
Egyéb eszközök 4 922 5 347

Befektetett eszközök összesen 2 898 863 2 169 102

Eszközök összesen 7 477 335 6 782 874

Rövid lejáratú kötelezettségek:
Szállítók 1 095 886 955 285
Rövid lejáratú lízingkötelezettségek 18 140 093 0
Egyéb kötelezettségek és passzív elhatárolások 7 944 446 935 645
Rövid lejáratú hitel 8 10 742 313 014
Ebbôl hosszú lejáratú hitel éven belül esedékes része 0 312 900

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2 191 167 2 203 944

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Halasztott adókötelezettség 15 227 945 176 254
Hosszú lejáratú lízingkötelezettségek 18 229 351 0
Hosszú lejáratú hitelek 8 822 3 323
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség, céltartalék 8 451 8 936

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 466 569 188 513

Saját tôke
Jegyzett tôke 9 1 449 876 1 449 876
Tôketartalék 250 686 250 686
Eredménytartalék 11 3 487 534 2 765 616
Saját részvények 10 –436 975 –158 130
Kisebbségi részesedés 68 478 82 369

Saját tôke összesen 4 819 599 4 390 417

Források összesen 7 477 335 6 782 874
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* A 2007-es adatok az összehasonlíthatóság kedvéért visszamenôlegesen korrigálva lettek a 2008. júliusi
1:10 arányú részvénymegosztásnak megfelelôen.

KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008.12.31. ÉS 2007.12.31.

Ezer Ft-ban Megjegyzés 2008. év 2007. év

Nettó árbevétel 12 14 620 024 13 472 000
Értékesítés közvetlen önköltsége – 9 454 773 – 8 717 413

Bruttó fedezet 5 165 251 4 754 587
Általános és fel nem osztott költségek – 3 382 854 – 3 098 177
Tárgyi eszközök eladásának eredménye 11 037 3 198
Részesedés értékesítésének eredménye 0 0
Árfolyamveszteség 1 003 – 6 026
Egyéb ráfordítás 13 – 220 190 – 263 068

Üzemi (üzleti) eredmény 14 1 574 247 1 390 514

Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó 19 735 4 534

Adózás és kisebbségi részesedés elôtti eredmény 1 593 982 1 395 048 

Halasztott adó ráfordítás 15 – 43 791 – 26 743
Társasági adó 15 – 222 887 – 199 451

Adózott eredmény 1 327 304 1 168 854 

Kisebbségi részesedés – 8 981 – 10 638

Mérleg szerinti eredmény 1 318 323 1 158 216 
Részvényenkénti eredmény (EPS) 
Alap(„basic”) (Ft/részvény) 16 91 79*
Higított („fully diluted”) (Ft/részvény) 16 91 79*
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SAJÁT TÔKE VÁLTOZÁSA 2008.12.31.

Ezer Ft-ban Jegyzett Tôke- Eredmény- Saját Kisebbségi Összesen
tôke tartalék tartalék részvény részesedés

2007. január 1. 1 449 876 250 686 2 351 752 0   78 568 4 130 882
Osztalék 0 0 – 744 352 0 0 – 744 352
Tárgyévi eredmény 0 0 1 158 216 0 0 1 158 216
Saját részvény vásárlás 0 0 0 – 158 130 0 – 158 130
Kisebbségi tulaj. 
Osztalék 
(2006. évi eredmény után) 0 0 0 0 – 6 837 – 6 837
Kisebbségre jutó 
eredmény 0 0 0 0 10 638 10 638
2007. december 31. 1 449 876 250 686 2 765 616 – 158 130 82 369 4 390 417

Osztalék 0 0 – 596 405 0 0 – 596 405
Tárgyévi eredmény 0 0 1 318 323 0 0 1 318 323
Saját részvény vásárlás 0 0 0 – 278 845 0 – 278 845
Kisebbségi tulaj. 
Osztalék 
(2007. évi eredmény után) 0 0 0 0 – 7 959 – 7 959
Tulajdoni rész vásárlás 
korábban már meglévô 
leányvállalatban 0 0 0 0 – 14 913 – 14 913
Kisebbségre jutó 
eredmény 0 0 0 0 8 981 8 981
2008. december 31. 1 449 876 250 686 3 487 534 – 436 975 68 478 4 819 599
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KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW 2008.12.31. ÉS 2007.12.31.

Ezer Ft-ban Megjegyzés 2008. év 2007. év

Mûködési tevékenységbôl származó pénzforgalom:
Adózás és kisebbségi részesedés elôtti eredmény 1 593 982 1 395 048
Értékcsökkenés és amortizáció 603 770 607 908
Immateriális javak értékcsökkenése 5 247 5 247
Értékvesztés változása – 53 625 114 956
Tárgyieszköz-értékesítés eredménye – 11 037 – 3 198
Befektetés eladásának eredménye 0 0
Leányvállalati osztalékhoz kapcsolódó kisebbségi 
részesedés változás – 7 959 – 6 837
Kamatráfordítás 40 062 65 331
Kamatbevétel – 59 797 – 69 865

Üzemi (üzleti) cash-flow a mûködô tôke
változásai elôtt: 2 110 643 2 108 590

Követelések és egyéb forgóeszközök 
állományváltozása 71 327 350 588
Készletek állományváltozása 49 650 313 928
Kötelezettségek és passzív elhatárolások 
állományváltozása 280 907 – 78 697

Mûködésbôl származó pénzforgalom 2 512 527 2 694 409
Kamatbevétel / (ráfordítás), nettó 12 499 22 123
Fizetett adó, nettó – 196 114 – 218 501

Mûködési tevékenységbôl származó 
nettó pénzforgalom 2 328 912 2 498 031

Befektetési tevékenységbôl származó pénzforgalom:
Tárgyieszköz-beszerzés – 994 699 – 523 471
Tárgyieszköz-értékesítés bevétele 11 395 25 286
Befektetések értékesítése – 27 036 0

Befektetési tevékenységbôl származó
nettó pénzforgalom – 1 010 340 – 498 185

Finanszírozási tevékenységbôl származó 
pénzforgalom:

Rövid lejáratú hitelek állományváltozása 10 629 – 14 722
Saját részvény beszerzése – 278 845 – 158 130
Dolgozói kölcsönök állományváltozása 425 2 056
Hosszú lejáratú hitelek állományváltozása – 315 886 – 408 017
Lízingkötelezettségekre kifizetett pénzeszköz – 85 058 0
Fizetett osztalék – 596 405 – 743 784

Finanszírozási tevékenységbôl származó
nettó pénzforgalom: – 1 265 140 – 1 322 597

Pénzeszközök változása 53 432 677 249
Pénzeszközök állománya az idôszak elején 1 786 969 1 109 720
Pénzeszközök állománya az idôszak végén 1 840 401 1 786 969
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Az Állami Nyomda Nyrt. (Állami Nyomda vagy a Társaság) a Magyar Köztársaság törvényei szerint 
bejegyzett részvénytársaság. 1992-ig a Társaság állami vállalatként mûködött, és 1992-ben alakult
részvénytársasággá. A Társaság székhelye a Budapest X. kerület, Halom u. 5. szám alatt található.
A Társaság 2008. december 31-i konszolidált éves beszámolójának kiadását a vezérigazgató, 
Zsámboki Gábor engedélyezte 2009. február 6-án.
A részvénykönyv szerint az alábbiakban nevesített tulajdonosok rendelkeznek 5%-nál nagyobb szavazati
aránnyal, valamint a következô befektetôi csoportok alkotják a tulajdonosi struktúrát 2008. december 31-én:

A Társaság biztonsági termékeket és megoldásokat (adó- és zárjegyet, biztonsági elemekkel ellátott matri -
cákat), mûanyag- és papírkártyákat (okmánykártyákat, bank-, telefon- és kereskedelmi kártyákat), megszemé-
lye sített üzleti és ügyviteli nyomtatványokat valamint hagyományos nyomdaipari termékeket gyárt.

A társaság konszolidált leány- és közös vezetésû vállalatai 2008. december 31-én a következôk:

A Társaság teljeskörû konszolidációt készít a csoportra vonatkozóan.

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTÔ MELLÉKLET 2008.12.31.

Tulajdonosok megnevezése Szavazati arány (%) Tulajdoni arány (%)

5% feletti  tulajdonosok
EG Capital SA 24,78% 24,07%

AEGON MO. MPT AEGON VAGYONKEZELÉS 10,01% 9,72%

Genesis Emerging Markets Opportunities Fund Limited 6,71% 6,52%

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 6,02% 5,85%

Egyéb 5% alatti tulajdonosok
Belföldi intézményi befektetôk 23,83% 23,15%

Külföldi intézményi befektetôk 7,58% 7,36%

Belföldi magánszemélyek 10,55% 10,25%

Külföldi magánszemélyek 0,32% 0,31%

Vezetô tisztségviselôk, munkavállalók 9,32% 9,06%

Visszavásárolt saját részvények 0,00% 2,84%

Egyéb 0,88% 0,87%

Leányvállalat
Fô Bejegyzés Tulajdoni hányad Tulajdoni hányad

tevékenység helye 2008. 12. 31.-én 2007. 12. 31.-én

Specimen Zrt. Nyomda Magyarország 90,00% 80,20%

Security Audit Kft. Üzletviteli Magyarország 72,00% 64,16%
tanácsadás

Gyomai Kner Nyomda Zrt. Nyomda Magyarország 92,81% 92,81%

TipoDirect SRL Nyomda, Románia 50,00% 50,00%
kereskedelem

Direct Services OOD Nyomda, Bulgária 50,00% 50,00%
kereskedelem

Slovak Direct SRO Kereskedelem Szlovákia 100,00% 100,00%

1. Általános rész
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A beszámoló-készítés alapja
Az Állami Nyomda Nyrt. és leányvállalatai (a Csoport) könyveiket a Magyarországon
általánosan elfogadott számviteli elvek („HAS”) szerint állítják össze. A mellékelt 
konszolidált pénzügyi kimutatások elsôsorban a számviteli törvény tôzsdei cégekre
vonatkozó elôírásai miatt lettek összeállítva, azaz olyan átsorolásokat és módosítá-
sokat tartalmaznak, amelyek következtében megfelelnek a Nemzetközi Beszá-
molókészítési Szabványoknak („IFRS”). 
A konszolidált pénzügyi kimutatások az Európai Unió („EU”) által elfogadott
Nemzetközi Beszámolókészítési Szabványok (IFRS) szerint készültek. Az EU által elfo-
gadott IFRS jelenleg nem különbözik a Nemzetközi Számviteli Szabványok Bizottsága
(IASB) által kiadott IFRS-tôl, kivéve az IAS 39 portfolió fedezeti ügyletre vonatkozó
szabályozását, melyet nem fogadott el az EU. A Társaságnak nincs olyan tranzak-
ciója, mely portfoliófedezeti ügyletnek minôsülne. 
A társaság beszámolója magyar forintban (Ft) készül.

A konszolidáció alapja
A konszolidált éves beszámoló az Állami Nyomda Nyrt. és jelentôs leányvállalatai éves
beszámolóinak a Csoporton belüli egyenlegek (beleértve a közbensô eredményt is)
kiszûrése utáni tételeit tartalmazza. A leányvállalatok olyan társaságok, amely  ek ben 
a Csoport – közvetve vagy közvetlenül – a szavazati jog több mint 50%-ával rendelkezik,
illetve más módon gyakorol irányítást a társaság mûködése felett.
Akvizíció esetén a leányvállalat eszközei és kötelezettségei megszerzéskori piaci
értéken kerülnek a konszolidált beszámolóba. A külsô tulajdonosok részesedése 
a leányvállalatok piaci értéken szereplô eszközeibôl, kötelezettségeibôl a külsô tu-
lajdonost tulajdoni hányada alapján megilletô résszel azonos. Goodwill abban az 
esetben keletkezik, ha a megszerzett leány-, közös vezetésû, vagy társult vállalkozás
piaci értéken értékelt eszközeinek és kötelezettségeinek összege nem haladja meg a
megszerzett részesedés ellenértékét. A goodwill a konszolidált mérlegben immate -
riá lis eszközként kerül kimutatásra, melyre a Csoport értékvesztést számol el, ha
szükséges. Az értékvesztésteszt céljából a goodwill értéke felosztásra kerül a Csoport
azon pénzeszköztermelô egységei között, amelyek várhatóan részesednek a kom-
binációból eredô szinergiákból. Azon pénztermelô egységekre, amelyekre a goodwill
értéke felosztásra került, évente értékvesztéstesztet kell elvégezni, vagy gyakrabban,
amennyiben olyan körülmény merült fel, amely szerint az egység értéke lecsökkent.
Amennyiben a könyv szerint érték magasabb, mint a pénzeszköztermelô egység
megtérülési értéke, értékvesztést számol el a Csoport a goodwill-re. Az értékvesztés
összege elsôsorban az egységre meghatározott goodwill könyv szerinti értékét
csökkenti, majd az e feletti összeg a további eszközök értékében kerül elszámolásra,
az egység eszközeinek könyv szerinti értékének arányában. Az elszámolt értékvesztés
a további években vissza nem írható.  Leány-, közös vezetésû, társult vállalkozás
értékesítésekor a goodwill értéke az értékesítés nyeresége vagy vesztesége soron
kerül elszámolásra.

2. Fôbb számviteli alapelvek



29

Az év folyamán megszerzett vagy értékesített leányvállalatok eredményét a megszerzés
idôpontjától, vagy az értékesítés idôpontjáig tartalmazza a konszolidált beszámoló.
A kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók, beleértve a nem realizált veszteséget
vagy nyereséget illetve a Csoporton belül realizált nyereséget, kiszûrésre kerültek 
a konszolidálás során.
A kisebbségi részesedéssel kapcsolatos saját tôke- és eredményrészt a konszolidált
beszámolóban elkülönítve mutattuk ki.

Készpénz és készpénz-helyettesítô eszközök
A pénzeszközök a pénztár, valamint a banki folyószámlák és egyéb bankszámlák egyen-
legét tartal mazzák. A készpénz-helyettesítô eszközök olyan könnyen pénzzé tehetô 
befektetések, melyek eredeti lejárati ideje három hónap vagy annál rövidebb idô.

Cash flow kimutatás
A cash flow-kimutatás elkészítéséhez a készpénz és a pénz-egyenértékû eszközök a
következô elemekbôl állnak: a készpénz és a 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.

Készletek
A készletek a beszerzési költség és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbik
értéken szerepelnek, azt követôen, hogy az elfekvô készletekre az értékvesztés
képzése megtörtént. A beszerzési érték meghatározása elszámolóár figyelembe vé -
telével történik, amelyet minden hó végén az árkülönbözetekkel tényleges beszerzési
árra helyesbítenek. A késztermékek és befejezetlen termelés költsége a közvetlen
költségeket foglalja magában. 

Ingatlanok, gépek és berendezések
Az ingatlanok, gépek és berendezések a halmozott értékcsökkenéssel csökkentett
bekerülési értéken szerepelnek a beszámolóban. Földterület esetében értékcsökkenés
nem kerül elszámolásra. Az érték csök kenés 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 ingatlanok 6%
Gépek és berendezések 14,5%-33%

A Társaság minden mérlegkészítéskor felülvizsgálja a tárgyi eszközök és az immate -
ri ális javak értékét annak érdekében, hogy meghatározza: külsô és belsô információk
alapján létezik-e olyan indikáció, amely alapján az adott eszközöket értékveszteni
kellene. Amennyiben ilyen indikáció létezik, az eszköz várható megtérülési értékét
meg kell becsülni a szükséges mértékû értékvesztés meg ha tározásához, ha van



30

értékvesztés. Ha az eszköz várható megtérülési értéke alacso nyabb, 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 Csoport.

Immateriális javak
Az immateriális javakat a halmozott amortizációval csökkentett bekerülési értéken 
szerepeltetik. Az éves amortizációs kulcs mértéke 16,7–33%.

Pénzügyi eszközök valós értéke
A pénzügyi eszközök (azaz pénzeszközök, követelések, szállítók és hitelekkel kapcso-
latos köte le zettségek) valós értékét könyv szerinti értékükkel egyezônek vettük. A tár-
saság meglévô befektetéseinek valós értéke nem határozható meg egyértelmûen, mivel
a részvények ritkán vesznek részt megfelelôen intézményesített és szervezett piacon.

Befektetések
A befektetéseket értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken tartják nyilván. 

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 meg ha táro -
zásra. Halasztott adó azokban az esetekben jelentkezik, amikor egy tétel számviteli
és adótörvény szerinti elszámolása között idôbeli különbség jelentkezik. A halasztott
adó-követelés és -kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére
vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az idôbeli különbség miatti
eltérések várhatóan megtérülnek. A halasztottadó-követelés és -kötelezettség tükrözi 
a Csoport által megállapított, az eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapján
fennálló adóvonzatát. Halasztottadó-követelés csak akkor szerepeltethetô a mérleg-
ben, ha valószínûsíthetô, hogy a Csoport a jövôbeni tevékenysége során adóalapot
képezô nyereséget produkál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesítést
fog nyerni. A mérleg fordulónapján a Csoport számba veszi a meg nem térült halasz-
tottadó-követelését, valamint -kötelezettségét, és a korábban el nem ismert követelés
azon részét veszi számításba, amely várhatóan megtérülhet a jövôbeni nyereség
adójának csökke néseként. A Csoport ennek megfelelôen olyan mértékben csökkenti
halasztottadó-követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózó
nyereség nem fog rendelkezésre állni.

Saját részvény 
A visszavásárolt saját részvények a saját tôkén belül kerülnek kimutatásra. A saját
részvények értékesítésének nyereségét vagy veszteségét, illetve azok visszavásár-
lásakor keletkezett különbözetet az eredménytartalékkal szemben számolja el a 
Társaság. 
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Árbevétel elszámolása
Az árbevétel elszámolása az áru kiszállításának, illetve a szolgáltatás nyújtásának
idôpontjában történik, mivel az áru tulajdonjogához kapcsolódó jelentôs kockázatok
és elônyök ügyfél részére történô átruházása ekkor történik.

Lízingek
A lízingszerzôdések pénzügyi lízingként kerülnek bemutatásra, amennyiben a lízing során
lényegében a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és a haszon döntô többsége
a lízingbe vevôhöz kerül át.

A Csoport mint lízingbe adó
A pénzügyi lízing keretében keletkezett, a lízingbe vevôtôl járó összegek, a Csoport-
nak a lízingbe történô nettó befektetése értékében, követelésként kerülnek bemu-
tatásra. A pénzügyi lízingbôl származó eredmény a lízing futamideje alatt kerül
elszámolásra, és ennek megfelelôen mutatja az állandó megtérülést a Csoport nettó
aktuális lízingbefektetésén.
Az operatív lízing keretében kapott lízingdíjak az eredmény javára lineáris módon, 
a lízing teljes futamideje alatt kerülnek elszámolásra.

A Csoport, mint lízingbe vevô
A pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközöket (amelyek hasonló jogokkal 
és kötelezettségekkel járnak, mintha az eszközök saját tulajdonúak lennének) a Csoport
a tényleges valós értéken aktiválja, és a hasznos élettartam ideje alatt amortizálja.

A lízingdíj tôkerészét a lízingkötelezettség csökkenéseként, míg a kamatrészt az ered-
mény terhére számolja el a Csoport, így a fennálló kötelezettség állandó arányban
csökken a lízing idôtartama alatt.
Az operatív lízing keretében fizetett lízingdíjakat az eredmény terhére lineáris módon,
a lízing teljes futamideje alatt számolja el a Csoport. Amennyiben az operatív lízing
felmondásra kerül a futamidô lejárta elôtt, a lízingbe adónak bármilyen felmondási
díj módjára fizetett összeg a felmondás évében ráfordításként kerül elszámolásra.

Részvényenkénti eredmény
Az alapmódszer szerint a részvényenkénti eredmény („basic”) a részvények idôszaki
súlyozott átlaga alapján kerül kiszámításra a Társaság saját részvényei és a munkavál-
lalói részvények figyelembevétele nélkül. Az egy részvényre jutó eredmény higított
értéke („fully diluted”) az alapmódszer sze rinti részvényenkénti eredmény
számításánál figyelembe vett súlyozott átlagrészvényszám alapján kerül kiszámításra,
figyelembe véve valamennyi várhatóan kibocsátásra kerülô potenciálisan felhígított
részvény módosító hatását. A módosított részvényenkénti eredmény számításánál 
a nettó eredményt változtatja a módosító hatású részvényekkel kapcsolatban
elôreláthatólag felmerülô bevételek, illetve ráfordítások összege. 
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Külföldi pénznemben történô tranzakciók
A devizaügyletek az ügylet napján érvényes árfolyamon kerültek átszámításra. A de-
vi za  értéken sze replô eszközöket és forrásokat a mérleg fordulónapján érvényes hiva -
talos árfolyamon forintosította a Csoport. Az árfolyamkülönbözetek az adózás elôtti
eredménnyel szemben kerültek elszámolásra.
A konszolidáció során a Csoport külföldi tevékenységeinek eszközei és forrásai a mér-
leg fordulónapján érvényes árfolyamon kerülnek átszámításra. A bevételek és ráfor -
dítások az idôszak átlagos árfo lyama alapján kerülnek átszámításra.

Új beszámolási standardok bevezetése
Az új IFRS Standardok, illetve az IAS Standardok 2007. január 1-jétől hatályos módo -
suló szabályainak hatása a számviteli politikára:

❖ IFRS 7. számú (Pénzügyi Instrumentumok Bemutatása) Standard 
(hatálybalépés időpontja: 2007. január 1.)

❖ Az IAS 1. számú Standard saját tőkét érintő új előírásainak bevezetése 
(hatálybalépés időpontja: 2007. január 1.)

❖ Új értelmezések (IFRIC 7,8,9,10)
Ezen standardok alkalmazása nem volt jelentős hatással a Csoport konszolidált
nemzetközi beszámolójára.
Az új IFRS Standardok, illetve az IAS Standardok 2008. január 1-jétől hatályos módo -
sulása nem érintette a 2008. évi beszámolót.

Lényeges számviteli feltételezések és becslések a számviteli politika alkalmazásakor
Az IFRS követelményeinek megfelelô pénzügyi kimutatások készítése megköveteli
adott becslések és feltételezések alkalmazását, melyek befolyásolják a konszolidált
pénzügyi kimutatásokban és a jegyzetekben szereplô összegeket.

A számviteli politika alkalmazása során használt lényeges feltételezések
A számviteli politika alkalmazása során a Csoport vezetése bizonyos feltételezésekkel
élt, melyek befolyásolhatják a konszolidált éves beszámolóban szereplô összegeket
(eltekintve a becslések hatásától, amely a következô alpontban szerepel). Ezen
feltételezések a megfelelô jegyzetekben rész  letesen kifej tésre kerülnek, de a leg lénye -
gesebbek az alábbiakra vonatkoznak:

❖ A halasztottadó-kötelezettségeknél figyelembe vett hatások a jövôben 
visszafordulnak, és a társasági adó kulcsa változatlanul 16% marad

❖ Bizonyos függô kötelezettségek kimenetele
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Bizonytalanságok a becslésekben
Az IFRS követelményeinek megfelelô konszolidált éves beszámoló készítése me g -
követeli becslések alkal mazását, melyek befolyásolják a konszolidált éves beszá-
molóban és a jegyzetekben szereplô összegeket. Ezen becslések a vezetôség jelenlegi
eseményekre vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges ered-
mények eltérhetnek azoktól. Ezen becslések a megfelelô jegyzetekben részletesen
kifej tésre kerülnek, de a leglényegesebbek az alábbiak:

❖ Pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása
❖ Tárgyi eszközök hasznos élettartamának megállapítása
❖ A tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatározása
❖ A céltartalék értékének a meghatározása

A vevôk könyv szerinti értéke megközelíti a valós értéket.

3. Követelések

4. Készletek

ezer Ft-ban 2008. december 31. 2007. december 31.

Vevôk 1 802 042 1 812 832

Kétes követelésekre képzett értékvesztés – 53 992 – 60 514

Összesen: 1 748 050 1 752 318

ezer Ft-ban 2008. december 31. 2007. december 31.

Alapanyagok 501 545 593 336

Áruk 150 632 63 472

Befejezetlen termelés 141 953 134 588

Késztermékek 125 480 123 615

Készletekre elszámolt halmozott értékvesztés – 84 525 – 77 385

Összesen: 835 085 837 626

5. Egyéb forgóeszközök és aktív idôbeli elhatárolások

ezer Ft-ban 2008. december 31. 2007. december 31.

Dolgozókkal szembeni követelés 4 372 9 641

Adott elôleg 3 090 31 484

ÁFA-követelés 38 282 22 929

Társasági adó követelés 13 508 40 281

Egyéb adókövetelés 5 819 35 502

Egyéb követelések 39 155 53 361

Aktív idôbeli elhatárolások 50 710 43 661

Összesen: 154 936 236 859
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A Társaság 2005-ben a chipkártyagyártás fejlesztéséhez összesen 507 MFt-os beruházást hajtott végre,
amelyhez 150 MFt-os vissza nem térítendô EU támogatást kapott és a vonatkozó irányelveknek
megfelelôen azonnal elhatárolt. A vásárolt eszközök leírási kulcsa 14,5%. Az elszámolt értékcsökkenés
arányában kerül sor az elhatárolás feloldására, amelynek összege 2008-ban 22 949 EFt volt. A Társaság
2008-ban a támogatáshoz kapcsolódó kötelezettségeit teljesítette.

6. Ingatlanok, gépek és berendezések

7. Egyéb kötelezettségek és passzív idôbeli elhatárolások

ezer Ft-ban 2008. december 31. 2007. december 31.

Bérköltség 73 989 74 617

Társadalombiztosítás 100 095 93 663

Vevôktôl kapott elôlegek 6 521 8 904

Személyi jövedelemadó 71 788 66 851

Egyéb adók 27 416 18 520

Osztalékkötelezettség 2 970 200

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 12 234 24 782

ÁFA 301 713 265 018

Elhatárolt vezetôi prémium 232 093 248 552

EU-támogatás elhatárolása 67 920 90 869

Egyéb elhatárolás 47 707 43 669

Összesen: 944 446 935 645

ezer Ft-ban Ingatlanok
Gépek és Vagyoni Jármûvek és Beru-

Összesenberen- értékû egyéb házások
dezések jogok felszerelések

Bekerülési érték:
2008. január 1. 312 823 6 160 395 10 771 974 365 29 940 7 488 294 
Növekmény 56 037 1 198 304 0 102 197 1 377 321 2 733 859 

Csökkenés és átsorolás 0 – 110 641 0 – 9 151 – 1 356 538 – 1 476 330 

2008. december 31. 368 860 7 248 058 10 771 1 067 411 50 723 8 745 823

Halmozott 
értékcsökkenés:
2008. január 1. 45 688 4 547 511 10 771 735 148 0 5 339 118
Éves leírás 12 635 493 721 0 97 414 0 603 770 

Csökkenés 0 – 53 961 0 – 7 696 0 – 61 657 

2008. december 31. 58 323 4 987 271 10 771 824 866 0 5 881 231

Nettó könyv szerinti 
érték
2008. január 1. 267 135 1 612 884 0 239 217 29 940 2 149 176 
2008. december 31. 310 537 2 260 787 0 242 545 50 723 2 864 592
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A hitelek és kölcsönök könyv szerinti értéke megközelíti a valós értéket.

Jóváhagyott, kibocsátott és még be nem fizetett jegyzett tôke (névértéken EFt-ban) a következôkép-
pen alakult:

ezer Ft-ban
2008. 2007.

december 31. december 31.

Kapcsolt vállalkozás folyószámlahitele, 

keret: 90 000 EUR 10 742 0

Összes folyószámlahitel 10 742 0

Devizák közötti átjárhatósággal kötött 

beruházási hitel, 300 000 EFt hitelkeret, 

éves kamat: 3 havi BUBOR + 0,5% vagy 

3 havi EURIBOR + 0,5% (devizától függôen), 

lejárat: 2008.09.20.

Rövid lejáratú rész: 0 144 000

Hosszú lejáratú rész: 0 0

Hosszú lejáratú kölcsön 

(eredeti összeg 4 000 000 EUR), 

éves kamatláb: 3 havi EURIBOR + 1%, 

biztosíték: azonnali beszedési megbízás, 

árbevétel bankhoz csatornázása, 

lejárat 2008.05.11.         

Rövid lejáratú rész: 0 168 900

Hosszú lejáratú rész: 0 0

Egyéb leányvállalati rövid lejáratú hitel 0 114

Egyéb leányvállalati hosszú lejáratú hitel 822 3 323

Összes beruházási hitel és kölcsön 822 316 337

Összes rövid lejáratú hitel: 10 742 313 014
Összes hosszú lejáratú hitel: 822 3 323

Összes hitel és kölcsön: 11 564 316 337

8. Hitelek és kölcsönök

9. Jegyzett tôke

ezer Ft-ban
2008. december 31. 2007. december 31.

Kibocsátott Saját Kibocsátott Saját

Névre szóló részvények 1 449 876 41 209 1 368 590 10 878

Dolgozói részvények 0 0 81 286 0

1 449 876 41 209 1 449 876 10 878
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A Társaság által kibocsátott részvények száma 14 794 650 db, amelyek névértéke 98 Ft/db. 2008.
júliusában a 9475 db „B” sorozatú és a 73 470 db „C” sorozatú dolgozói részvény átalakításra került
„A” sorozatú törzsrészvénnyé. Az így kialakult 1 479 465 db 980 Ft-os névértékû „A” sorozatú részvény
pedig 1:10 arányú részvényfelosztás után 14 794 650 db 98 Ft-os névértékû „A” sorozatú törzsrész -
vénnyé került átalakításra.

A Társaság 2008.12.31-én 420 500 db saját részvénnyel rendelkezik, melyeket összességében 
1038 Ft/db-os átlagárfolyamon szerzett be 2007-ben és 2008-ban.

A Társaság felosztható eredménytartaléka a magyar számviteli és társasági törvények szerinti beszá-
molón alapul szemben a mellékelt, nemzetközi szabályok szerint készült beszámolóval. 2008. de-
cember 31-én az Állami Nyomda Nyrt. magyar törvényes, nem konszolidált beszámoló szerinti
eredménytartalékának összege 955 701 EFt volt.
Lekötött tartalék nem osztható fel a magyar számviteli szabványok szerint.  2008 év végéig a Társaság
956 871 EFt-ot átvezetett az eredménytartalékból a lekötött tartalékba, amely tartalmazza a következô
évi beruházás fedezetére elkülönített összeget (ld. 17. mellékpontban részletezve), az alapítás 
átsze r vezés, kutatás–fejlesztés le nem írt értékének összegét és a saját részvények visszavásárlására
fordított összeget a magyar számviteli szabványoknak megfelelôen.

Árbevétel szegmensek 2008. év 2007. év
millió Ft millió Ft

Biztonsági termékek, megoldások 5 893 5 428 

Kártyagyártás, -megszemélyesítés 3 782 3 246 

Nyomtatványok gyártása, 

megszemélyesítése, adatfeldolgozás 3 254 3 065 

Hagyományos nyomdatermékek 1 373 1 329 

Egyéb 318 404 

Nettó árbevétel összesen 14 620 13 472 

10. Saját részvények

11. Eredménytartalék

12. Árbevétel
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13. Egyéb bevételek és egyéb ráfordítások

14. Üzemi (üzleti) eredmény

ezer Ft-ban 2008. év 2007. év

EU-támogatás feloldása 22 950 22 950

Követelésre visszaírt értékvesztés 45 751 14 462

Készletre visszaírt értékvesztés 34 451 5 539

Kapott engedmények 676 13 976

Egyéb tételek 29 077 15 400

Egyéb bevételek összesen 132 905 72 327
Helyi iparûzési adó 180 949 159 673

Készletek értékvesztése, selejtezése 80 386 103 418

Követelések értékvesztése 42 207 24 350

Adott támogatás 6 985 6 998

Egyéb tételek 42 568 40 956

Egyéb ráfordítások összesen 353 095 335 395
Összesen – 220 190 – 263 068

ezer Ft-ban Megjegyzés 2008. év 2007. év

Nettó árbevétel 12 14 620 024 13 472 000

Készletek állományváltozása 

és saját teljesítmények értéke 29 960 – 97 431

Anyagjellegû ráfordítások – 8 598 018 – 7 704 658

Személyi jellegû ráfordítások – 3 660 553 – 3 400 346

Értékcsökkenés – 609 017 – 613 155

Tárgyi eszközök eladásának eredménye 11 037 3 198

Befektetések eladásának eredménye 0 0

Árfolyamveszteség 1 003 – 6 026

Egyéb ráfordítások – 220 190 – 263 068

Üzemi (üzleti) eredmény 1 574 247 1 390 514

Az üzemi (üzleti) eredmény az alábbi költség és bevétel tételek tényezôkbôl áll össze:

A 2008. év során a Csoport dolgozóinak statisztikai átlaglétszáma 795 volt (2007-ben: 789).
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A társasági adó mértéke 2007-ben és 2008-ban is az adózási szempontból korrigált nyereség 16%-a 
a Csoport belföldi társaságai számára . A hatályos magyar szabályozás szerint 2006. szeptember 1-tôl a
belföldi vállalkozásokat 4%-os különadó is terheli, melyet a korrigált adózás elôtti eredményre kell számí-
tani. A Csoport külföldi társaságainak adófizetési kötelezettségét az adott országban érvényes adózási
szabályok szerint vettük figyelembe.
Az adójogszabálynak megfelelôen a Társaságnak lehetôsége van arra, hogy fejlesztési tartalékot képezzen
(amelyet a társasági adóalap csökkentô tételként vehet figyelembe). A tartalékból megvásárolt eszközök
értékcsökkenése adóalap-csökkentô tételként nem vehetô figyelembe, ezért ez egy gyorsított amortizá-
ció figyelembe vételével egyezik meg. A Társaság 2008. évi és 2007. évi adózás elôtti eredményének ter-
hére tartalékot határolt el. A Társaság halasztottadó-kötelezettséget számolt el a még fel nem használt
fejlesztési tartalékra, valamint a pénzügyi lízingbôl finanszírozott eszközök maradványértékére. A Tár-
saság a halasztottadó-kötelezettségeit csökkentette a nem fejlesztési tartalékból származó eszközeinek
számviteli és adótörvény szerinti értékcsökkenés különbözetébôl származó halasztottadó-különbözettel.
A korábbi évek negatív adóalapjával a vállalkozás öt évig csökkentheti a jövôbeni pozitív adóalapjait. 
A negatív adóalapok miatt felmerülô halasztottadó-eszközzel a Társaság halasztott adó kötelezettségeit
csökkenti. A Társaság 2008-ban vevôi értékvesztésre és céltartalékra képzett halasztottadó-követelést.
Az Állami Nyomda Nyrt-t és leányvállalatait az APEH rendszeresen ellenôrzi. Mivel az egyes tranzakciókra
vonatkozó adótörvények és elôírások alkalmazása többféleképp értelmezhetô, a beszámolóban kimuta-
tott összegek a késôbbiekben az adóhatóság végsô döntésének tükrében változhatnak.

15. Adózás

ezer Ft-ban
2008. év 2007. év

december 31. december 31.

Tárgyévi társasági adó 222 887 199 451

Halasztott adó változása 43 791 26 743

Összes adóráfordítás 266 678 226 194

ezer Ft-ban
2008. év 2007. év

december 31. december 31.

Nyitó halasztott adókötelezettség 176 254 149 511

Halasztott adó fejlesztési tartalék miatt 85 600 50 173

Feloldás fejlesztési tartalék felhasználása miatt – 29 808 – 23 430

Fejlesztési tartalékhoz nem kapcsolódó eszközök számviteli és 

adótörvény szerinti értékcsökkenésének halasztottadó-különbözete – 6 610 0

Pénzügyi lízing maradványértékének halasztottadó-hatása 2 509 0

Záró halasztottadó-kötelezettség 227 945 176 254

ezer Ft-ban
2008. év 2007. év

december 31. december 31.

Nyitó halasztott adókövetelés 0 0

Vevôi értékvesztésre képzett halasztottadó-követelés 7 176 0

Céltartalékra képzett halasztottadó-követelés 724 0

Záró halasztottadó-kötelezettség 7 900 0
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A részvényenkénti eredmény (EPS) számításához használt forgalomban lévô részvények súlyozott 
átlaga és a nettó eredmény, valamint a kiszámított részvényenkénti eredmény részletezése:

A Társaság bankgarancia-keretszerzôdést kötött. A felhasznált bankgaranciák különbözô állami és vál-
lalati pályázatokhoz kapcsolódnak. A felhasználható garanciák maximális összege 500 millió Ft. 

A Társaság 2008-ban átvezetett 500 000 EFt-ot a lekötött tartalékok közé a jövôbeli beruházások
fedezetére. A magyar adótörvénynek megfelelôen csökkentették a társasági adóalapot ezzel az
összeggel. Ennek feltétele, hogy az elkülönített összeget beruházásra használják fel a következô négy
adóévben, ellenkezô esetben a kapcsolódó pótlékokkal együtt vissza kell fizetni a levont társasági
adót az adóhatóságnak. 

* A 2007-es adatok az összehasonlíthatóság kedvéért visszamenôlegesen korrigálva lettek a 2008. júliusi 1:10 arányú
részvénymegosztásnak megfelelôen.

1 A külföldi adózási szabályokat ennél a számításnál nem vettük figyelembe. Az ebből adódó eltérések az Egyéb átmeneti eltérések
soron találhatók. 

ezer Ft-ban
2008. év 2007. év

december 31. december 31.

Adózás elôtti eredmény 1 593 982 1 395 048

16% adókulcs1 255 037 223 208

Fejlesztési tartalék miatti halasztott adó – 43 791 – 26 743

Egyéb állandó eltérések (nettó) 11 641 2 986

Jövedelemadó-fizetési kötelezettség 222 887 199 451

2008. év 2007. év
december 31. december 31.

A forgalomban lévô részvények súlyozott átlaga: 14 561 681 14 760 030*

A részvényenkénti eredmény számításánál figyelembe vett eredmény (ezer Ft-ban) 1 318 323 1 158 216

Részvényenkénti eredmény alap és higított módszer esetén:

Alap(„basic”) (Ft/részvény) 91 79*

Higított („fully diluted”) (Ft/részvény) 91 79*

16. Részvényenkénti eredmény

17. Függô kötelezettségek

A tényleges társasági adó mértéke a következô tételek miatt tért el a törvényes mértéktôl:
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A kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók szokásos piaci áron történtek. A Csoporton belüli tranzakciók
során fôképp az Állami Nyomda Nyrt. értékesít késztermékeket a Csoport többi tagja felé, akik azokat
külsô vállalkozások felé tovább értékesítik. A termékértékesítésen kívül Csoporton belüli rövid lejáratú
hitelezés és gépbérleti díj jelenik meg még, mint kapcsolt felekkel folytatott tranzakció.

A Társaság fel nem mondható, 2025-ig érvényes megállapodások értelmében különbözô vagyontárgyakat
bérel. Ezen szerzôdések a magyarországi infláción alapuló indexálási záradékot tartalmaznak. 
2008. december 31-én a megállapodások értelmében a következô jövôbeni bérleti díj kifizetések várhatók:

ezer Ft-ban 2008 2007

Összes kiszûrt követelés és aktív idôbeli elhatárolás 214 881 184 160

Összes kiszûrt kötelezettség és passzív idôbeli elhatárolás 215 679 184 160

Összes kiszûrt bevétel 515 257 451 789

Összes kiszûrt ráfordítás 515 710 451 789

Idôszakok Összegek
EURO-ban

2009 743 157 

2010 758 020 

2011 773 181 

2012 788 644 

2013 804 417

Késôbbi évek 10 579 610 

Minimum kifizetések összesen 14 447 029

A Társaság három darab a kártyagyártáshoz kapcsolódó termelô berendezést vásárolt, részben lízin-
gelve a BAWAG Leasing Zrt-tôl. A lízingelt gépek bekerülési értéke 772 187 EFt, nettó értéke
2008.12.31-én 719 681 EFt volt. A rövid illetve a hosszú lejáratú tôkekötelezettségeket az alábbi
táblázat mutatja:

* A 2007. évi beszámolóban az adatok a szállítók soron lettek kimutatva.

18. Pénzügyi lízing

19. Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók

ezer Ft-ban
2008. 2007. 

december 31. december 31.

Rövid lejáratú rész 140 093 43 803* 

Hosszú lejáratú rész 229 351 40 910* 

Összesen 369 444 84 713*
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A Felügyelô Bizottság részére 10 262 eFt, az Igazgatóság részére 15 612 eFt kifizetés történt 2008-ban.

* A táblázat csak az Állami Nyomda Nyrt. devizás pozícióit tartalmazza a Csoporton belüli tételektôl megtisztítottan.

20. Felügyelô bizottsági és igazgatósági tagok díjazása

Árfolyamkockázat
A Csoport külföldi devizában folytatott tranzakciói közül az EURO alapú tranzakciók a legjelen-
tôsebbek. Kötelezettség oldalon fôként az alapanyag-beszerzésbôl adódik devizás kötelezettség,
melynek árfolyamkockázatát a Csoport a természetes fedezetként szolgáló külföldi értékesítésbôl
adódó követeléseivel fedezi. A Csoport külföldi devizára szóló kötelezettségeinek és követeléseinek
egyenlege hozzávetôleg azonos, melybôl adódóan a Csoport devizakockázata nem jelentôs.

A Csoport külföldi leány- és közös vezetésû vállalkozásai közül a TipoDirect S.R.L. román lejben, 
a Direct Services O.O.D. bolgár levában, míg a Slovak Direct S.R.O. szlovák koronában vezeti könyveit. 
A Csoport külföldi leány- és közös vezetésû vállalkozásainak egyenlegei a megfelelô MNB árfolyamon
kerültek be a konszolidált beszámolóba.

Kamatkockázat
A Csoport alacsony eladósodottsági szintjébôl adódóan a kamatok esetleges jövôbeni változása nem 
befolyásolná jelentôsen a Csoport által fizetendô kamatok nagyságát. A Csoport év végi hitelállományából
kiindulva egy hiteleinket érintô esetleges 1 százalékpontos hitelkamat-emelkedés hozzávetôlegesen 
116 eFt többlet kamatköltséget jelentene 2009-ben. (Ez a szám a 2008-as évre 3 163 eFt volt.)

21. Kockázatkezelés

Állami Nyomda Nyrt.* Pénznem
2008. év 2007. év

december 31. december 31.

Devizás eszközök EUR 517 527 562 153 

USD 1 024 7 101 

GBP 36 36 

SKK 184 939 779 595 

PLN 23 590 161 650 

Összesen (ezer Ft-ban) 140 354 160 895

Devizás kötelezettségek EUR 588 440 1 051 185 

CHF 57 182 201 781 

USD 2 550 1 051 

GBP 315 0 

Összesen (ezer Ft-ban) 166 538 297 255 

Eredményhatás egy esetleges devizanemenkénti 
10%-os forinterôsödés (árfolyamcsökkenés) esetén 
(ezer Ft-ban)

2008.12.31 2007.12.31

Árfolyamhatás a devizás eszközökre – 14 035 – 16 090 

Árfolyamhatás a devizás kötelezettségekre 16 654 29 726 

Összesített árfolyamhatás 2 619 13 636
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Hitelezési kockázat
A Csoport vevôinek fizetési fegyelme kifejezetten jó, melyet a követelések bruttó értékéhez viszonyított
követelésekre képzett halmozott értékvesztés alacsony aránya is jól mutat: 3,00% (2007-ben: 3,34%).

A pénzügyi válság a 2008. évben nem érintette jelentôsen a Társaság eredményeit. A Budapesti Érték-
tôzsdére bevezetett Állami Nyomda törzsrészvények árfolyama azonban a válság hatására a legtöbb
tôzsdei részvényhez hasonlóan csökkent, figyelmen kívül hagyva a Társaság teljesítményét. 

* 2007-ben a lízingkötelezettségek a szállítók soron kerültek bemutatásra, így ez a sor az alatta levô lízingkötelezettségek sort is
tartalmazza.

Likviditási kockázat
A Csoport likviditási kockázata, köszönhetôen a magas pénzeszközállománynak és a magas nettó
forgótôke állománynak, szintén alacsony. A szállítók, lízingkötelezettségek és hitelek esedékességének
idôbeli bontását a következô táblázat mutatja:

22. Egyéb információ

Állami Nyomda Csoport 1 hónapon 1–3 3 hónap–
Összesen

2008. év (ezer Ft-ban) belül hónap 1 év 1–5 év 5 éven túl

Szállítók 833 537 246 980 15 369 0 0 1 095 886 

Lízingkötelezettségek 11 424 22 980 105 689 229 351 0 369 444 

Hitelek 0 0 10 742 0 0 10 742 

Összesen 844 961 269 960 131 800 229 351 0 1 476 072

Állami Nyomda Csoport 1 hónapon 1–3 3 hónap–
Összesen

2007. év (ezer Ft-ban) belül hónap 1 év 1–5 év 5 éven túl

Szállítók* 894 531 59 493 452 809 0 955 285 

Lízingkötelezettségek 3 580 7 198 33 025 40 910 0 84 713 

Hitelek 0 103 650 209 364 3 323 0 316 337 

Összesen 898 111 170 341 242 841 45 042 0 1 356 335



FELELÔSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZAT

Az Állami Nyomda Nyrt. 2008. évi jelentése a valóságnak megfelelô adatokat és
állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a társaság

helyzetének megítélése szempontjából jelentôséggel bír.
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