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A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban Társaság) a
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) (és a magyar számviteli szabályoknak is)
megfelelően készítette el a 2017. üzleti év gazdálkodási adatait tartalmazó éves pénzügyi jelentését. A
közzétett beszámoló egyedi auditált jelentés.

Üzleti jelentés
/2017. év/

A Kartonpack Nyrt. üzleti teljesítménye, fejlődése, üzleti környezete, tervei, céljai

A gyógyszeripari célpiacnak jól megfelelő humán és műszaki háttérnek köszönhetően, a 2017. üzleti
évben piaci részesedését megtartva, 2.185.091 eFt volt a Társaság árbevétele. A gazdasági
környezetnek megfelelő eredményt produkáló 2016. év (2.113.781 eFt) után 2017. üzleti évre a piaci
pozíció megtartását, árbevétel megismétlését tervezte (2.100.000 eFt) a Társaság.
Tehát a 2017. évre a piaci folyamatokat ismerve, és figyelembe véve a hazai és nemzetközi gazdasági
előrejelzéseket, az árbevétel megtartása volt a reális cél. Ezen belül a belföldi nettó árbevétel a tervek
szerint 1.780.000 eFt, az export pedig 320.000 eFt volt. Ez a tervezett 1%-os csökkenés volt az, ami a
piaci folyamatok tervszerű, rendszeres elemzésével, megfelelő biztonsági szempontok figyelembevétel
tervezhető volt.
Annak ellenére volt tervezhető reálisan a belföldi értékesítés megtartása, hogy a piacon
folytatódott a fokozott árverseny, ami inkább az értékesítési árak mérséklését, semmint emelését
vonja maga után.
A közösségen belüli értékesítés terve 220.000 eFt, a közösségen kívüli értékesítésé 100.000 eFt, amely
így várhatóan az exportértékesítés 1%-os növekedését eredményezte volna.
Már 2017. üzleti év első féléves gazdálkodási adatainak alapján (Az első féléves árbevétel 1.180.202
eFt, az éves tervezettnek 56,2%-a) is igazolódott a terv megalapozottsága, és mivel a gazdasági
mutatók makroszinten is gazdasági növekedést mutattak, jól előre jelezhető volt az éves tervszámok
teljesítése.
A 2017. üzleti év az első olyan gazdálkodási időszak, amikor a 2011-ben kezdődött és 2016. év végén
lezárult beruházási ciklus összes gépe teljes tárgyéven keresztül működik. A fejlesztés célja az volt,
1

Éves Jelentés
2017. december 31.
hogy a technológiai sor minden már meglévő kettő eleme mellé egy-egy újabb modern, nagy
kapacitású gépet kapjon.
Az első lépés 2012. üzleti évben valósult meg, ami egy BOBST Expertfold 110 A-1 Universal
hajtogató-ragasztógép (accubraille azaz vakírás modullal kiegészítve) beszerzése és üzembe
helyezése volt.
A második lépés 2013. év végén 2014. év elején történt, amelynek keretében Társaság üzembe
helyezett egy BOBST Novacut 106 E (kimetsző és kivágó) stancgépet.
A befejező lépés keretében 2016. év novemberében üzembe helyeztük a műszaki fejlesztés sor utolsó
elemét, egy HEIDELBERG Speedmaster CX 102-5L (5 szín+lakk (UV-re is alkalmas)) B/1-es
formátumú nyomógépet.
A nyomógép üzembeállításával befejeződött a 2011. évben megkezdett beruházási ciklus. A fejlesztés
eredményeképpen nem csak a gyártási kapacitás bővült, de eddig bérmunkában végzett technológiai
lépést teljes üzleti évben először 2017. évben a Társaság látja el.

2017. év Társaságot érintő eseményei
2017. január 01-től a Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint
készíti el egyedi beszámolóit.
2017. március 13. éves rendes közgyűlés a 2016. gazdálkodási évről.
2017. év március 22. Jogerős Bírósági ítélettel lezárult a Társaság tulajdonosai ellen 12
éven át folytatott eljárás.
2017. szeptember 26-án megjelenik a Társaság IFRS szerint készült féléves nem konszolidált,
nem auditált jelentése.
2017. december 18. a Társaság közgyűlése.

2018. üzleti év tervezett főbb célkitűzései

A Kartonpack Nyrt. célja továbbra is az eredményes működés, a piaci részesedés növelése
(megtartása) azért, hogy egyre többet, egyre színvonalasabbat nyújthasson a teljes
kapcsolatrendszerében, miközben a tevékenységének végzése közben törekszik a környezeti
terhelések folyamatos csökkentésére.
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A külső és belső kapcsolatrendszer folyamatos fejlesztése és összehangolása révén, az 1952 óta
működő Kartonpack Nyrt. évről évre lendületében újra és újra megújulva, eredményes
működésre törekszik elsősorban a hazai gyógyszeripar beszállítójaként.
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Gazdasági kulcsadatok
IFRS, nem konszolidált, auditált

adatok eFt
2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
A) Szokásos tevékenységből származó jövedelem

Bevétel

2.113.781

2.185.091

Működési költség

2.384.177

1.950.283

Egyéb működési bevétel

485.086

4.753

EBITDA

214.690

239.561

66.656

104.945

148.034

134.616

(3.509)

(7.738)

9.069

15.801

0

0

153.594

142.679

30.830

27.195

122.764

115.484

Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből
nyereség/veszteség, adóráfordítással

413

1.015

Részesedés leányvállalat és társult vállalkozás
egyéb átfogó eredményéből

0

0

Egyéb átfogó eredmény

413

1.015

Teljes átfogó eredmény

123.177

116.499

Értékcsökkenési leírás és amortizáció
Üzemi eredmény
Kamatráfordítás
Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás)
Részesedés leányvállalat és
társult vállalkozás eredményéből
Adózás előtti eredmény
Nyereségadó
Adózott eredmény
B) Egyéb átfogó eredmény
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Vezetőségi jelentés
A Kartonpack Nyrt. 2017. évi éves gazdasági tevékenységének értékelése:

2017. évben az adózott eredmény (jövedelem) 115.484 eFt volt. Az üzemi tevékenység eredménye
134.616 eFt, amely 13.418 eFt-tal kevesebb, mint az előző évben, a pénzügyi eredmény 8.063 eFt. Az
adózás előtti eredmény 142.679 eFt.
Az egyéb átfogó eredmény (jövedelem) 1.015 eFt amely az értékesíthető pénzügyi eszköz az IFRS
módszertan szerinti átértékeléséből (adóhatással) adódik.
A teljes átfogó jövedelem (eredmény) a 2016. évi 123.177 eFt után a 2017. üzleti évben 116.499
eFt.
Az üzemi (üzleti) eredményt a belföldi értékesítés 24.686 eFt-os, 1,4%-os, és az export (közösségen
belüli és kívüli értékesítés) 46.624 eFt-os, 14,7%-os növekedésével, az anyagjellegű ráfordítások
2,3%-os és a személyi jellegű ráfordítások 4,8%-os növekedése mellett érte el a Társaság.
Az Nyrt. az 142.679 eFt adózás előtti eredményét 1.335.551 eFt induló saját tőkével, átlagosan
715.331 eFt forgóeszköz-állomány és átlagosan 1.185.158 eFt értékű befektetett eszköz
működtetésével érte el.
A befektetett eszközök állománya 33.767 eFt-tal csökkent, a forgóeszközök állománya 63.688 eFt-tal,
a saját tőke pedig az adózott eredménnyel nőtt. 2017. év végén a cég az immateriális javakat és a
tárgyi eszközöket bekerülési értéken, nyilvántartás szerinti értéken mutatta ki.

Az EBITDA 2017. évben 239.561 eFt volt 24.871 eFt-tal több mint a bázisidőszakban. Ez 11,58%-os
növekedés. Az üzemi (üzleti) eredmény 134.616 eFt 13.418 eFt-tal, 9%-kal alacsonyabb, mint az
előző évben.
A 2017. gazdálkodási év adóráfordításának értéke 27.195 eFt. Ez 3.271 eFt társasági adóból, 18.759
eFt iparűzési adóból, 2.814 eFt innovációs járulékból és 2.351 halasztott adóból áll össze. Ez 3.635
eFt-tal kevesebb, mint egy évvel korábban.
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Az eredménykimutatás elemzése:

BEVÉTELEK:
A Társaság IAS 1-nek megfelelő tartalommal költségnem szerinti csoportosítással készítette el, vezette
le éves eredményét.
A fő tevékenység összes bevétele 2.185.091 eFt. Ebből 1.822.044 eFt a belföldi értékesítés nettó
árbevétele és 363.047 eFt az exportértékesítésé (közösségen belüli és kívüli értékesítés).
Tehát az értékesítés 83,38%-a a belföldi értékesítésből származik. Az értékesítés nettó árbevétele
3,4%-kal nőtt, ezen belül a belföldi értékesítés 1,4%-kal, az exportértékesítés 14,7%-kal magasabb,
mint a bázis időszakban. Az egyéb bevételek összege 4.754 eFt.
Ezen kívül a pénzügyi műveletek bevétele 19.418 eFt.
A saját teljesítmények aktivált értéke 24.174 eFt, amely a saját termelésű készletek állományának
növekedéséből (változásából) adódik, a bázisévhez képest.
Az összes bevétel (az aktivált saját előállítású készletek állományváltozása nélkül) 2.209.263 eFt, ez
72.158 eFt-tal, azaz 3,4%-kal több mint 2016. évben.
A bevételszerkezet alakulása: fő tevékenységből 98,90%, az egyéb bevételből 0,22%, a pénzügyi
műveletekből 0,88% származott.

KÖLTSÉGEK és RÁFORDÍTÁSOK:
A cég összes fő tevékenységgel összefüggő működési ráfordítása 2.079.402 eFt volt. Ebből 1.415.758
eFt az anyagjellegű ráfordítások, 521.672 eFt a személyi jellegű ráfordítások, 104.945 eFt az
értékcsökkenési leírás, 37.027 eFt az egyéb ráfordítások összege.
Az anyagjellegű ráfordítások 1.176.539 eFt anyagköltségből, 208.323 eFt értékű igénybe vett
szolgáltatásból, 12.215 eFt egyéb szolgáltatások és 18.681 eFt eladott áruk beszerzési értékéből
tevődik össze. Az anyagjellegű ráfordítások a bázisévhez képest 32.493 eFt-tal, 2,3%-kal emelkedtek.
A személyi jellegű ráfordítások 390.416 eFt bérköltségből, 36.178 eFt személyi jellegű egyéb
kifizetésekből és 95.078 eFt bérjárulékokból adódik össze. A személyi jellegű ráfordítások értéke a
bázisévhez képest 24.126 eFt-tal, azaz 4,8%-kal magasabb.
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A szociális hozzájárulási adó (27%-ról 22%-ra) csökkentése lehetőséget biztosított a Társaság
számára, hogy magasabb bérfejlesztést hajtson végre. Az átlagosan 9%-os bérfejlesztés következtében
a bérköltség 8,1%-kal emelkedett, a bérjárulékok 7,4%-os csökkenése mellett.
A pénzügyi műveletek ráfordítása 11.355 eFt. A pénzügyi lízing fizetett kamat értéke 7.738 eFt.
A Társaság működési ráfordításainak 68,08%-a anyagjellegű, 25,09%-a személyi jellegű, 5,05%-a
értékcsökkenési leírás, és 1,78%-a egyéb ráfordítás.

A mérleg elemzése:

A mérleg az IAS 1-nek megfelelően mutatja be a Társaság eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét.
A vagyoni helyzet alakulása:
A Társaság vagyona 2017. december 31-én 1.168.274 eFt befektetett és 747.175 eFt forgóeszközből
állt. Az eszközstruktúrán belül a befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya 61,0%-39,0%.
A befektetett eszközök 462 eFt értékű immateriális javakból, 1.157.632 eFt értékű tárgyi eszközből és
10.180 eFt befektetett pénzügyi eszközből áll.
A 2017. évben jelentősebb tárgyi eszköz beruházás nem történt, a befektetett eszközök állománya
33.767 eFt-tal csökkent.
A forgóeszköz állomány a termelés dinamikájának megfelelően változott az egész üzleti év során, ami
az év végi záró állományhoz képest félévkor 199.830 eFt, a teljes évet vizsgálva pedig 63.688 eFt
növekedést okozott.
A saját tőke értéke az átfogó eredménnyel 1.335.551 eFt-ról 1.452.050 eFt-ra emelkedett.

adatok eFt
Jegyzett
tőke

2016. december 31.

101.030

Tőketartalék

18.171

Adózott eredmény

Eredmény
tartalék

1.034.913

181.437

115.484

Egyéb átfogó eredmény
2017. december 31.

Értékelési
tartalék

101.030

18.171

1.150.397

Saját tőke
összesen

1.335.551
115.484

1.015

1.015

182.452

1.452.050
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A befektetet eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 0,61. A saját tőke aránya az összes
forráshoz 0,76. A saját tőke aránya az összes kötelezettséghez, azaz a saját tőke idegen tőke aránya
3,13. Az összes kötelezettség aránya a saját tőkéhez 0,32. A saját tőke befektetett eszközök aránya
1,24. A saját tőke jegyzett tőke aránya 14,37.
Pénzügyi helyzet:
Az Nyrt. pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató I.) 0,76-szorosát, a
pénzeszközei a követelésekkel és az értékpapírokkal a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási
mutató II.) 2,17-szeresét fedezik. A forgóeszköz-állomány pedig a rövid lejáratú kötelezettségek
(likviditási mutató III.) 3,54-szeresét fedezi.

Ebből következik, hogy a Társaság pénzügyi helyzete stabil, likviditási problémák nincsenek, a
cég fizetőképes és kötelezettségeit határidőben teljesíti.

Hatékonyság:
A tárgyi eszközöket a cég hatékonyan működteti. Az eszközhatékonyság 1,9, ami azt mutatja, hogy
egy egység tárgyi eszközre 1,9 egység árbevétel esik.
Az élőmunka hatékonysága: A nettó árbevétel a létszámra vetítve 23.246 eFt/fő volt 2017. évben, azaz
minden statisztikai létszámra 23.246 eFt árbevétel esik, amely a bázisévben 22.250 eFt volt. A nettó
árbevétel és a bérköltség aránya 5,6.
Az Társaság 2017. évben hatékonyan működtette eszközeit és hatékonyabbak voltak a cég
munkavállalói is.

Jövedelmezőség:
Az üzemi tevékenység eredménye 134.616 eFt, ami a nettó árbevétel 6,16%-a. Az adózás előtti
eredmény 142.679 eFt. A saját tőkearányos nyereség 9,8%. Az értékesítés költségszintje 94.28%-ról
93,92%-ra javult. Adózott eredmény aránya a jegyzett tőkéhez 1,14.

Fejlesztések:
A 2016. év végén fejeződött be az a műszaki fejlesztési ciklus, amelynek eredményeképpen a
nyomtatás, a stancolás és a gépi ragasztás műveleteinek végzése is három-három géppel történik. A
2017. üzleti évben nagyobb beruházás, fejlesztés nem volt tervbe véve, a folyamatos magas színvonalú
műszaki karbantartásra helyeződött a hangsúly. Elsősorban a fenntartási, karbantartási és
üzembiztonsági feladatok ellátására koncentrált a Társaság.
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Minőségirányítási rendszer:
A 2003. év óta, így 2017. évben is az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer
működik. A rendszer ellenőrző auditját (2017.06.28.) 2017. évben is az SGS Hungária Kft. végezte,
amelyen a Kartonpack Nyrt. kiválóan megfelelt.

Környezetvédelem:
A Társaságnál a MSZ EN ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer működik. A
rendszer sikeres ellenőrző auditját (2017.06.28.) 2017. évben az SGS Hungária Kft. végezte.
2017.12.05-án az Nyrt. a Forest Stewardship Council (FSC) auditot (SGS Hungária Kft.) is sikeresen
teljesítette.
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Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Független könyvvizsgálói jelentés és
Pénzügyi beszámoló
2017. december 31-én végződő évre
a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint
(egyedi, nem konszolidált, auditált)
Debrecen, 2018. május 08.

Debrecen, 2018.05.08.
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Mérleg 2017.12.31.

A beszámoló jóváhagyásának dátuma: 2018.04.12.
adatok eFt
Megjegyzés

2016.
január 01.

2016.
december 31.

2017.
december 31.

Immateriális javak

4

4.473

2.469

462

Ingatlanok, gépek, berendezések

5

723.811

1.191.184

1.157.632

Tartósan adott kölcsön
Részesedés leányvállatokban és
társult vállalkozásokban

6

3.512

5.818

5.795

7

0

0

0

Értékpapírok

8

1.790

2.570

4.385

733.586

1.202.041

1.168.274

Befektetett eszközök
Készletek

10

266.852

266.987

289.936

Vevő- és egyéb követelések (benne AIE)

11

188.961

254.711

297.199

Követelés társult vállalkozással szemben

12

0

0

0

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

13

207.524

161.789

160.040

663.337

683.487

747.175

1.396.923

1.885.528

1.915.449

101.030

101.030

101.030

18.171

18.171

18.171

Eredménytartalék

912.149

1.034.913

1.150.397

Átértékelési tartalék

181.024

181.437

182.452

1.212.374

1.335.551

1.452.050

Forgóeszközök összesen
Eszközök összesen
Jegyzett tőke

1.2

Tőketartalék

Saját tőke
Hosszú lejáratú lízingtartozás

14

60.291

335.750

237.085

Halasztott adó kötelezettség

9

5.583

11.760

14.211

65.874

347.510

251.296

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Rövid lejáratú lízingtartozás

14

37.648

103.262

96.713

Szállítói kötelezettségek

15

39.933

42.100

56.399

Céltartalékok
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
és passzív időbeli elhatárolás

16

0

1.768

3.022

17

41.094

55.337

55.969

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

118.675

202.467

212.103

Kötelezettségek összesen

184.549

549.977

463.399

1.396.923

1.885.528

1.915.449

Saját tőke és kötelezettségek összesen
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Eredménykimutatás 2017. év
adatok eFt
Megjegyzés

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év

Termék (szolgáltatás) értékesítés árbevétele

18

Árbevétel

2.113.781

2.185.091

2.113.781

2.185.091

Anyagjellegű ráfordítások

19

1.383.265

1.415.758

Személyi jellegű ráfordítások

20

497.546

521.672

Értékcsökkenési leírás és amortizáció

21

66.656

104.945

Egyéb működési ráfordítások

22

490.668

37.027

2.438.135

2.079.402

Működési ráfordítás
Egyéb működési bevétel

23

485.086

4.753

Saját termelésű készletek állományváltozása

10

(12.698)

24.174

148.034

134.616

90

0

(3.599)

(7.738)

9.069

15.801

0

0

5.560

8.063

153.594

142.679

30.830

27.195

122.764

115.484

Üzleti tevékenység eredmény

Kamatbevétel
Kamatráfordítás
Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás)
Részesedés leányvállalat és
társult vállalkozás eredményéből
Pénzügyi eredmény

24

Adózás előtti eredmény

Nyereségadó

25

Adózott eredmény

A társaság részvényeseire jutó eredmény

26

122.764

115.484

Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft

26

243

229
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Teljes átfogó eredmény 2017. év
adatok eFt
Megjegyzés

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év

Adózott eredmény

122.764

115.484

413

1.015

0

0

Egyéb átfogó eredmény

413

1.015

Teljes átfogó eredmény

123.177

116.499

Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből
nyereség/veszteség, adóráfordítással
Részesedés leányvállalat és társult vállalkozás
egyéb átfogó eredményéből

27
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Kimutatás saját tőke változásáról
2017. december 31.
adatok eFt
Jegyzett
tőke

2016. január 01.

101.030

Tőketartalék

18.171

Adózott eredmény

Eredmény
tartalék

912.149

101.030

18.171

Adózott eredmény

1.034.913

101.030

18.171

1.150.397

Saját tőke
összesen

1.212.374

122.764
413

413

181.437

1.335.551

115.484

Egyéb átfogó eredmény
2017. december 31.

181.024

122.764

Egyéb átfogó eredmény
2016. december 31.

Értékelési
tartalék

115.484
1.015

1.015

182.452

1.452.050
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Cash flow kimutatások 2017. év
adatok eFt
2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG
Adózás előtti eredmény

153.594

142.679

66.656

104.945

0

9.383

Kamatköltség

3.599

7.738

Kamatbevétel

(90)

0

Nem realizált árfolyamnyereség

413

1.015

(65.750)

(42.488)

(135)

(22.949)

24.355

20.404

Fizetett, fizetendő nyereségadó

(30.830)

(27.195)

Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow

151.812

193.532

(535.111)

(83.583)

Tárgyi eszközök és immateriális jav, értékesítése

0

3.022

Fizetet kamat

0

0

Kapott kamat

90

0

(535.021)

(80.561)

Hitelfelvétel

384.214

0

Hiteltörlesztés

(43.141)

(106.982)

Fizetett kamat

(3.599)

(7.738)

0

0

Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow

337.474

(114.720)

Pénzeszközök növekedése/csökkenése

(45.735)

(1.749)

Pénzeszközök az időszak elején

207.524

161.789

Pénzeszközök az időszak végén

161.789

160.040

Értékcsökkenési leírás és amortizáció
Befektetett eszközök leírása átértékelése, értékesítése

Követelések változása
Készletek forgóeszközök változása
Kötelezettségek változása

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG
Tárgyi eszközök és immateriális jav, beszerzése

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow
FINANSZIROZÁSI TEVÉKENYSÉG

Fizetett osztalék
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Kiegészítő Melléklet a 2017. évi éves jelentéshez
(a kiegészítő mellékletben minden adat eFt, ha másképp nincs jelezve)
1.

Általános rész

1.1. A Társaság
A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1990. december 20-án az
1989. évi XIII. tv. rendelkezései alapján átalakulással jött létre, mint a KARTONPACK Dobozipari
Kisszövetkezet jogutódja. A társaság fő tevékenysége a papír csomagolóeszközök gyártása
(nyomtatott kartondoboz, hullám- és mikrohullámlemez dobozok, kasírozott dobozok), könyvkötészeti
tevékenység, különböző méretű papír-alapanyagú kézi összeállítású tároló dobozok, irattartó tasakok
készítése volt. A 2000-es évek folyamán a tevékenység volumene eltolódott a nyomtatott
kartondobozok gyártásának irányába. Jelenleg ez teszi ki a tevékenység közel 100%-át. 2016. évtől a
karton raklap gyártásának kidolgozásán és értékesítési lehetőségeinek megteremtésén dolgozik a
Társaság.
A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (adószáma: 10547009-2-09,
cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000030). Társaság székhelye: 4030 Debrecen, Galamb utca 11. A
Társaság fióktelepe: 1137 Budapest, Újpest rakpart 1. I. emelet 1.
Tevékenységi kör:
Fő tevékenység:
17.21 ’08

Papír csomagolóeszköz gyártás

17.23
17.29
18.12
18.13
18.14
25.61
25.62
25.92
27.90
46.77
46.90
47.19
68.20
69.20

Irodai papíráru gyártása
Egyéb papír-, kartontermék gyártása
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
Fémfelület-kezelés
Fémmegmunkálás
Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
Egyéb villamos berendezés gyártása
Hulladék-nagykereskedelem
Vegyes termékkörű nagykereskedelem
Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

Egyéb tevékenység:
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
’08
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1.2.

A Társaság részvény információja

KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság aktuális alaptőkéje 2017.
december 31-én: 101.030.000,- Ft (505.150 db Kartonpack névre szóló törzsrészvény, névérték
200 Ft/db).
A Budapesti Értéktőzsde, a 45/1999. számú határozata alapján, a Kartonpack Nyrt., mint kibocsátó
200,- forint névértékű, 101.030.000,- Ft össznévértékű, névre szóló „ A „ sorozatú törzsrészvényét a
Budapesti Értéktőzsde „ C „ kategóriájába 1999. február 10. napjával bevezette és a Tőzsdei
Értékpapír Listára felvette. Az értékpapírok első tőzsdei kereskedési napja: 1999. február 10. volt.
Részvény: valamennyi részvény teljes egész osztalékra és szavazatra jogosító törzsrészvény. Egy
részvény, egy szavazat.

Jelenlegi besorolás Instrumentum típus: Részvények Standard

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2017.12.31. napján
Részvénysorozat

Névérték, HUF/db

Kibocsátott
darabszám

Össznévérték,
HUF

„A” sorozat (törzsrészvény)

200

505 150

101 030 000

Alaptőke nagysága:

200

505 150

101 030 000

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2017.12.31. napján

Részvénysorozat

Kibocsátott
darabszám

Szavazati
jogra jogosító
részvények

Részvényenkénti
Összes
szavazati jog
szavazati jog

Saját
részvények
száma

„A” sorozat
(törzsrészvény)

505 150

505 150

1

505 150

0

Összesen:

505 150

505 150

1

505 150

0
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Tulajdonosi összetétel 2016. december 31-én az ismert adatok alapján

Részvények névértéke
Részvényesek

db

%

Ország

Britton Capital & Consulting Kft.

312.709

61,904% Magyarország

dr. Fintha Nagy Ádám

149.425

29,580% Magyarország

Deutsche Balaton AG.

42.000

8,314% Németország

Belföldi intézményi
Belföldi magánszemély

2

0,000% Magyarország

1.003

0,199% Magyarország

Ismeretlen
Összesen

11

0,002%

505.150

100,000%

Tulajdonosi összetétel 2017. december 31-én az ismert adatok (a Társaság nyilvántartása
szerint) alapján

Részvények névértéke
Részvényesek

db

%

Ország

Britton Capital & Consulting Kft.

312.709

61,904% Magyarország

dr. Fintha Nagy Ádám

149.425

29,580% Magyarország

Deutsche Balaton AG.

42.000

8,314% Németország

Belföldi intézményi
Belföldi magánszemély
Ismeretlen
Összesen

2

0,000% Magyarország

1.003

0,199% Magyarország

11

0,002%

505.150

100,000%
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Az irányítás

1.3

A Társaság irányító testülete 2017.12.31. napján

Jelleg

Név

Beosztás

IT
Bencze Bálint
(megbízott
András
elnök)

Jogviszony
kezdete

Jogviszony
vége

Részvény
tulajdon (db)

2016.03.23.

határozatlan

0

IT

Schneider Ferenc

2017.03.13.

határozatlan

0

IT

Kerék László

2017.12.18.

határozatlan

0

IT

Stefanovits Gábor

2017.12.18.

határozatlan

0

FB

Kalász Imre

2017.03.13.

2020.03.13.

0

FB

Pántya György

2017.03.13.

2020.03.13.

0

2010.04.20.

2018.04.22.

0

2015.04.22.

2020.04.22.

800

FB (Elnök) Németh László Ákos
SP

Tóth Gábor

cégvezető

A Társaság 2017.03.13. napján megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat is
hozta.
9/2017. (03.13.) sz. határozat:
A közgyűlés Holbusz Ákos igazgatósági tag lemondását a mai nappal elfogadja és az igazgatóság
tagjának határozatlan időre Schneider Ferencet (anyja neve: Knodel Mária, születési hely: Budapest,
idő: 1956.04.27., lakóhelye: 1118 Budapest, Ugron utca 49. szám. alatti lakost) megválasztotta.
10/2017. (03.13.) sz. határozat:
A közgyűlés Kiszner István és Majer Zoltán felügyelő bizottsági tagok lemondását a mai nappal
elfogadja. A közgyűlés 3 évi időtartamra 2020. március 13. napjáig Dr. Kalász Imrét (anyja neve:
Lendvai Etel, születési hely: Baracs, idő: 1943.08.02., lakóhelye: 4028 Debrecen, Izsó utca 4. szám.
alatti lakost) és Pántya Györgyöt (anyja neve: Újvárosi Mária, születési hely: Nagyléta, idő:
1947.02.05., lakóhelye: 4028 Debrecen, Baksai utca 42. szám. alatti lakost) Felügyelőbizottsági
tagoknak és az audit bizottság tagjainak megválasztotta.
Az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság tagjaiból áll.
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A Társaság 2017.12.18. napján megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat is
hozta.
4/2017. (12.18.) sz. határozat:
A közgyűlés az igazgatóság tagjainak a mai naptól, határozatlan időre Kerék László (anyja neve:
Tölgyesi Terézia, született: Nova, 1967.12.15.) 1171 Budapest, Berky Lili utca 9. szám, és Stefanovits
Gábor (anyja neve: Bányai Éva, született: Budapest, 1978.08.25.) 1152 Budapest, Törő utca 6/B. szám
alatti lakosokat megválasztja.
A 2017.12.18-án megválasztott igazgatósági tagok 2018. március 18-án lemondtak tisztségükről.

A Társaság vezető tisztségviselőinek ezzel összefüggő juttatása 2017. évben

Név

Tisztség

Juttatás jogcíme

Juttatás összege

IG elnök 2017.03.22-ig

tiszteletdíj

500.000 Ft/hó 2017.03.22-ig

IG tag

tiszteletdíj

300.000 Ft/hó 2017.12.18-ig
400.000 Ft/hó 2017.12.18-tól

Holbusz Ákos

IG tag 2017.03.13-ig

tiszteletdíj

Schneider Ferenc

IG tag 2017.03.13-tól

tiszteletdíj

300.000 Ft/hó 2017.12.18-ig
400.000 Ft/hó 2017.12.18-tól

Kerék László

IG tag 2017.12.18-tól

tiszteletdíj

400.000 Ft/hó 2017.12.18-tól

Stefanovits Gábor

IG tag 2017.12.18-tól

tiszteletdíj

400.000 Ft/hó 2017.12.18-tól

Kiszner István

FB tag 2017.03.13-ig

tiszteletdíj

150.000 Ft/hó

Májer Zoltán

FB tag 2017.03.13-ig

tiszteletdíj

150.000 Ft/hó

Kalász Imre

FB

tiszteletdíj

150.000 Ft/hó

Pántya György

FB

tiszteletdíj

150.000 Ft/hó

FB (Elnök)

tiszteletdíj

150.000 Ft/hó

Kerék Csaba
Bencze Bálint András

Németh László Ákos

300.000 Ft/hó 2017.03.13-ig
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1.4. Az Igazgatóság stratégiai üzletfejlesztési lépései a 2010-2017-es üzleti években.
Az Igazgatóság közgyűlési előterjesztése a 2010. április 20-i közgyűlésre:
A jelenleg folytatott tevékenységei mellé új tevékenység felvételét javasolja, azaz a társaság high-tech
napelem ipar és ezzel összefüggő rendszerintegráció piacára történő belépését (cél a napenergián
alapuló elektromos energiatermelő, vertikális alapon szervezett rendszer felépítése, kialakítása). Az
igazgatóság előzetes vizsgálatai és a piacra vonatkozó tanulmányok alátámasztják, hogy a napelem
üzletágba történő belépéshez jelenleg a legoptimálisabbak a feltételek.
A Társaság 2010.04.20. napján megtartott éves rendes közgyűlésén az alábbi határozatokat is hozta:
7/2010. (04.20.) sz. határozat
A közgyűlés 312.709 igen és 1.000 nem szavazattal elfogadja az Igazgatóság előterjesztését a
stratégiai üzletfejlesztés kérdésében.
4/2010. (12.17.) sz. határozat:
A közgyűlés egyhangúan felhatalmazza az Igazgatóságot szállítási és opciós szerződések
megkötésére a 2010.12.17-i közgyűlési jegyzőkönyv – üzleti titokra tekintettel nem nyilvános –
mellékletét képező összefoglaló (term sheet) szerinti tartalommal.
A Kartonpack Nyrt. 2011. február 25-i rendkívüli tájékoztatása:
A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Rt. Igazgatósága, a 2010. december 17-én
megtartott rendkívüli közgyűlés 4/2010. (12.17) sz. határozatában kapott felhatalmazás alapján opciós
szerződést kötött.
A Kartonpack Nyrt. Igazgatóságának 2012. december 10-i rendkívüli tájékoztatása a Kartonpack Nyrt.
üzletrész vásárlásáról:
A Kartonpack Nyrt. adásvétel útján megszerezte az EcoSolifer Fotovillamos Technológiák Kft.
(székhely: 1137 Budapest, Újpesti rkp. 1., cégjegyzékszám: 01-09-938706) 26% mértékű üzletrészét.
A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági döntésével összhangban a Kartonpack Nyrt, 2012. évben 49.224 eFt
vissza nem térítendő pénzeszközt adott át a EcoSolifer Fotovillamos Technológiák Kft. (székhely:
1137 Budapest, Újpesti rkp. 1., cégjegyzékszám: 01-09-938706) részére. A 2013. üzleti évben a Kft.
átalakult EcoSolifer Zrt.-vé (székhely: 1211 Budapest, Szikratávíró út 17-21., cégjegyzékszáma: 0110-047791). A Zrt.-ben 2013. évben végrehajtott tőkeemelés Nyrt.-re vonatkozó összege 30.000 eFt
volt.
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A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági döntés alapján 2013. üzleti évben 50.000 eFt kölcsönt nyújtott a Zrt.
részére. Ezt 2017. évben egy további 15.000 eFt kölcsön követett.
A 2013. üzleti év folyamán került aktiválásra a szellemi termékek között 68.791 eFt értékben a
napelem gyártási tanulmány teljes dokumentációja, amely a stratégiai üzletfejlesztés részét képezi. Az
aktiválás időpontja 2013.12.31., a leírási kulcs 20%. Az 2013. évi értékcsökkenés 38 eFt, a 2014.,
2015. értéke pedig 13.758 eFt. A pénzügyi jelentésben ennek értéke IFRS szerint nulla. A Számviteli
törvény és az IFRS közötti eltérést az immateriális javak értékelése közötti különbség okozza. IAS 38
szerint a gyártási tanulmány nem testesít meg immateriális eszközt.
Az EcoSolifer Zrt. 2016.01.18-án rendkívüli közgyűlést tartott. A közgyűlés 1/2016 (2016.01.18.)
számú határozatával összhangban meghosszabbították a kölcsön visszafizetésének határidejét 2018.
február 28. napig.
A cégnévváltozás folytán Thin-Film Solar Zrt.-ben (EcoSolifer Zrt.) lévő tartós részesedést a Társaság
a könyveiben beszerzési értéken, 2016. december 31-én 190.776 eFt-on tartja nyilván. A Társaság
IFRS beszámolójában a Befektetés értékét 0 Ft-on szerepelteti
2017. év folyamán a Társaság elővásárlási jogával élve megszerezte Thin-Film Solar Zrt. 74%-os
részesedését. A Társaság a könyveiben beszerzési értéken, 2017. december 31-én 198.176 eFt-on tartja
nyilván. A Társaság IFRS beszámolójában a Befektetés értékét 0 Ft-on szerepelteti. A Társaság a Thin
–Film Solár Zrt.-vel szemben fennálló 65.000 eFt-os követelését, kapcsolódva a befektetés
értékeléséhez, nem realizálhatónak értékeli. A követelés 2017. december 31-i értéke 0 Ft.
A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági döntésével összhangban 2012. év folyamán adásvétel útján
megszerezte a TF-PV Europe Kutatási és Fejlesztési Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Boróka utca
1. cégjegyzékszám: 07-09-025483) 26% mértékű üzletrészét. A 2013. üzleti évben a Kft.-ben a
tulajdoni részarány 50%-ra nőtt. A Társaság IFRS beszámolójában a Befektetés értékét 0 Ft-on
szerepelteti
2016. üzleti évben az Igazgatóság döntésének megfelelően a Társaság papír raklap gyártósor
fejlesztésébe kezdett. A beruházási mérleg soron szerepelő összegekből 2016. év végén 27.027
eFt, 2017. év végén 78.806 eFt a papír raklap gyártósorra 2016. és 2017. évben költött összegek.
A gyártósor üzembe állítása 2018 második félévében várható.
1.5. A Társaság által alkalmazott devizaárfolyamok
2016. december 31.

2017. december 31.

EUR/HUF nyitó

312,93

311,02

EUR/HUF záró

311,02

310,14
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2.

Számviteli politika

A Kartonpack Nyrt. éves beszámolóját 2016. december 31-ig a Számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény előírásainak megfelelően készíti és hozza nyilvánosságra, a 2017. december 31-i
fordulónappal viszont a számviteli törvény előírásai alapján egyedi IFRS beszámoló készítésére
kötelezett.
2.1. A számviteli politika célja
A számviteli politika célja, hogy meghatározza azokat a szabályokat, melyek betartása mellett
biztosítható, hogy a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, és azok alakulásáról
megbízható és valós információk álljanak rendelkezésre a tulajdonosok és az üzleti partnerek számára.
A Társaság számviteli rendjének megfelelő kialakításáért, működtetéséért és végrehajtásáért, a
számviteli politika elkészítéséért a cégjegyzésre jogosult a felelős.
A számviteli politika változtatása
A Társaság folyamatosan követi a standardokban bekövetkezett módosításokat, és amennyiben
szükséges változtatja a számviteli politika vonatkozó részeit, hogy a beszámoló megfeleljen a
mindenkor érvényben lévő IFRS és IAS előírásoknak. Jelen számviteli politika a Társaság egyedi
IFRS beszámolója kiegészítő megjegyzései (Notes) alapjául szolgál.
2.2. Mérlegfordulónap utáni események bemutatása
A Kartonpack Nyrt. mérlegfordulónapja december 31.
A mérlegfordulónap utáni módosító eseményekkel a Társaság a beszámolót módosítja, illetve a
kapcsolódóan közzétett információkat aktualizálja.
A mérlegfordulónap utáni nem módosító eseményeket nem kell figyelembe venni a pénzügyi
kimutatások elkészítésénél. Viszont, ha olyan jelentőséggel bírnak, hogy közzétételük elhagyása
befolyásolná a pénzügyi kimutatások felhasználóinak döntését, akkor közzé kell tenni az események
jellegét és a pénzügyi hatás becslését.
2..3. A könyvvezetés módja
A Társaság, mint kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó, a tulajdonában, a használatában, illetve a
kezelésében lévő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli
nyilvántartást vezet, amely az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak
megfelelően, bizonylatokkal alátámasztva, folyamatosan, zárt integrált informatikai rendszer
alkalmazásával, áttekinthetően mutatja.
A Társaságnál a könyvvezetés magyar nyelven történik.
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A Társaság a számviteli és pénzügyi elszámolásait az SAP zárt integrált rendszerben végzi. Az SAP
informatikai rendszer modulokból épül fel, melyek egymással szoros, zárt rendszert alkotnak.
2.4. Beszámolási kötelezettség
A Társaságnak a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az adott üzleti időszak
könyveinek zárását követően, az időszak utolsó napjával, a számviteli törvényben meghatározott,
2016.12.31-ig magyar számviteli törvény, 2017.01.01. után a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok (IFRS) szerinti könyvvezetéssel alátámasztott, IFRS szerinti egyedi beszámolót és IFRS
szerinti adatokra épülő üzleti jelentést kell készítenie. A Társaság üzleti évének időtartama
megegyezik a naptári évvel, azaz január 1-től december 31-ig tart. A pénzügyi kimutatások adatai ezer
forintban kerülnek megadásra, a beszámolás nyelve magyar. A Társaság egyidejűleg teljesíti mind a
letétbe helyezési, mind a közzétételi kötelezettségét azáltal, hogy az éves beszámolóját, a
könyvvizsgálói záradékot, ill. a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentést, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló tv. szerinti elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat részére a kormányzati portál útján
megküldi. A Társaság az előzőekben felsorolt dokumentumokat az üzleti jelentéssel az internetes
honlapján is köteles közzétenni, valamint megtekintését a Társaság székhelyén munkaidőben, minden
érdekelt részére biztosítani kell, továbbá lehetővé kell tenni azt, hogy arról minden érdekelt teljes vagy
részleges másolatot készíthessen.
2.5. A pénzügyi kimutatások elemei és célja
A beszámoló a Társaság pénzügyi helyzetének és pénzügyi teljesítményének strukturált
megjelenítésére szolgál az IAS 1 standard előírásainak megfelelően. A pénzügyi kimutatások annak
eredményét is tükrözik, ahogyan a vezetés a rábízott erőforrásokkal gazdálkodott. E cél elérése
érdekében az éves beszámoló tartalmaz minden eszközt, a saját tőkét, és minden kötelezettséget,
továbbá az időszak bevételeit és ráfordításait, az adózás előtti és az adózott eredményt, valamint
azokat az adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a Társaság valós vagyoni, pénzügyi helyzetének,
működése eredményének bemutatásához szükségesek.
A teljes pénzügyi kimutatások az alábbi részeket tartalmazzák:
mérleg;
átfogó eredménykimutatás;
a saját tőke változásainak kimutatása,
cash-flow kimutatás; és
kiegészítő megjegyzések, amelyek a jelentős számviteli politikák összefoglalását és más
magyarázó megjegyzéseket tartalmaznak.
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A Társaság a mérlegben elkülöníti az eszközöket forgóeszközök és befektetett eszközök bontásban,
illetve a kötelezettségeit megbontja rövid és hosszú lejáratú kötelezettségekre. Az eszközök, és
kötelezettségek különbségeként kimutatja a saját tőkét.
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 Társaság a cash flow kimutatását indirekt módszerrel készíti az IAS 7
standard szerint.
A pénzügyi kimutatás elkészítésekor a vállalkozás folytatásának elvét vettük figyelembe a Társaság
tevékenységét tekintve a jövőre nézve.

2.6. Funkcionális pénznem, átváltási árfolyamok alkalmazása
A Társaságnak az IAS 21 Átváltási árfolyamok változásainak hatásai című standard szerint a
funkcionális pénznem meghatározása után minden, külföldi pénznemben kifejezett tételét át kell
számítani a funkcionális pénznemre az alábbi szabályok figyelembevételével:
a tranzakciókat a felmerülés napján kell elszámolni, és a kezdeti megjelenítés és értékelés
során a tranzakció napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni;
a további beszámolási időszakok végén: a bekerülési értéken nyilvántartott nem monetáris
tételeket továbbra is a tranzakció-napi árfolyamon kell értékelni;
a monetáris tételeket ismételten át kell számítani a záró árfolyam alkalmazásával;
a valós értéken nyilvántartott nem monetáris tételeket az értékelés időpontjában érvényes
árfolyamon kell értékelni.

A fentiek figyelembevételével a Társaság a magyar forintot tekinti funkcionális pénznemének, és
pénzügyi kimutatásait is ebben a pénznemben készíti el, ez a prezentálás pénzneme is.
A Társaság a külföldi pénzértékről szóló eszközök, kötelezettségek állományba vételénél a teljesítés
napjára vonatkozó Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamot alkalmazza.
A devizaműveletek átértékelés esetén az értékelés napján érvényes árfolyamon kerülnek átszámításra
magyar forintra. Az ilyen tranzakciók rendezéséből származó realizált, illetve a devizában
nyilvántartott pénzügyi eszközök és kötelezettségek év végén esedékes átértékeléséből adódó nem
realizált árfolyamnyereségek és -veszteségek az eredménykimutatásban kerülnek megjelenítésre,
kivéve, hogy olyan vagyoni elemet kell átértékelni, amelynél az átértékelés hatása az egyéb átfogó
eredményben jelenik meg, mert ekkor a devizás különbözet is ide kerül.
Az árfolyamnyereségek és -veszteségek a pénzügyi eredményben nettó módon kerülnek bemutatásra.
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2.7. Az eszközök és a kötelezettségek megjelenítésére és értékelésére vonatkozó döntések
Ingatlanok, gépek és berendezések

A Társaság az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések standard előírásaival összhangban kezel
minden olyan tartós eszközt, amely nem tartozik a befektetési célú ingatlanok, vagy az értékesítésre
tartott befektetett eszközök kategóriába.
Az ingatlanok, gépek és berendezéseket alapvetően egyedi eszközként kezeli a Társaság. Ettől
eltérően, amennyiben valamely egyedi eszközök főbb jellemzői (hasznos élettartam, maradványérték,
értékcsökkenés) lényegében azonosak, abban az esetben összevontan jeleníti meg ezeket az
eszközöket a Társaság.

A földterület és a rajta álló épülete minden esetben különálló eszközként kerül megjelenítésre.
Azoknak az eszközöknek, amelyeknek nagyobb részeik főbb gazdasági jellemzői egymástól eltérőek,
valamennyi jelentős értékkel bíró komponensének hasznos élettartamát, maradványértékét,
értékcsökkenési módszerét külön-külön határozza meg a társaság.
Az alkatrészek és a karbantartási célú eszközöket készletként mutatja ki a Társaság, kivéve, ha
várhatóan egynél több időszak alatt fogja felhasználni, ebben az esetben az adott tárgyi eszköz
bekerülésének részét képezi.

A periodikus karbantartási költségek az eszközök külön komponenseként kerülnek aktiválásra. A
Társaság minden egyéb javítási és karbantartási költséget a felmerülés időszakában az
eredménykimutatásban számol el, mivel ez az eszköz eredeti teljesítményszintjét állítja helyre.
A tárgyi eszközöket bekerülési értékük halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett
értékén tartja nyilván a Társaság. (Bekerülési érték modell)

Az amortizáció elszámolásának kezdőnapja, amikor az eszköz a használatbavételre alkalmassá válik.
A terv szerinti értékcsökkenést költségként kell elszámolni, hacsak az összeg nem képezi egy másik
eszköz könyv szerinti értékének részét.

A Társaság eszközcsoportonként eltérő értékcsökkenési kulcsokat alkalmaz figyelembe véve a
technológia, a környezetvédelmi fejlesztések szükségességét, a műszaki elavulást.
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A tárgyi eszközök értékcsökkenése lineáris módszer szerint kerül elszámolásra, melynek során az
eszközök bekerülési értékét az alábbi becsült hasznos élettartamok alatt a maradványértékig csökkenti:
Megnevezés

hasznos élettartam, év

Épület, építmény

33-50

Gépek, járművek

3-11

Irodai berendezések, felszerelések
Járművek

3-8
5

A 100.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket a Társaság a használatba vételre
alkalmas állapot elérésekor aktiválja és azonnal értékcsökkenési leírásként elszámolja az
eredménykimutatásban.
Földterület esetében értékcsökkenés nem kerül elszámolásra.
Az értékcsökkenés elszámolása havonta, napi értékcsökkenés számítással történik.
A Társaság minden évben IAS 36 Eszközök értékvesztése Standard alapján minden évben értékeli a
beszámolási időszak végén felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja a jövőre nézve a
maradványértéket, az értékcsökkenési módszereket és a hasznos élettartamot. Ezzel kapcsolatban
vizsgálja a tárgyi eszközök megtérülési értékét.
Minden mérlegfordulónapon vizsgálja, hogy bármely eszköz esetében fennállnak-e az értékvesztés
elszámolására utaló körülmények. Az értékvesztést az eredménykimutatásban egyéb ráfordításként
azonnal el kell számolni. Az elszámolt értékvesztés miatt az eszköz értékcsökkenési kulcsát a
következő évekre módosítani kell.
A Társaság minden fordulónapon megvizsgálja, hogy a korábban elszámolt értékvesztés okai fenn
állnak-e még. Az értékvesztés visszaírását az eredménykimutatásban azonnal el kell számolni egyéb
bevételként. Az értékvesztés visszaírása után az eszköz értékcsökkenési kulcsát helyesbíteni kell.
Az ingatlanok, gépek és berendezések értékét ki kell vezetni a mérlegből értékesítéskor, vagy ha az
eszközt véglegesen kivonják a használatból.
Az eszközök selejtezésekor a bekerülési érték és a halmozott értékcsökkenés kivezetésre kerül.
Az eszköz elidegenítésekor a bekerülési érték és a halmozott értékcsökkenés kivezetésre kerül, az
esetleges nyereség vagy veszteség nettó módon kerül elszámolásra az egyéb bevételek vagy
ráfordítások között.
A pénzügyi lízing konstrukció keretén belül beszerzett ingatlanok, gépek és berendezések
értékcsökkenése a vásárolt berendezésekkel megegyező elven, a várható hasznos élettartamuk alatt
kerül elszámolásra.
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Hitelfelvételi költségek
Az IAS 23 szabályainak megfelelően a Társaságnak aktiválnia kell azokat a költségeket, amelyek
közvetlenül egy minősített eszköz beszerzésének, megépítésének vagy előállításának tulajdoníthatók.
A hitelfelvételi költségek a források kölcsönbe vételével kapcsolatos, a gazdálkodó egységnél
felmerült kamat és egyéb költségek.
Az ilyen hitelfelvételi költségek mindaddig növelik az adott eszköz bekerülési értékét, míg az a
tervezett célnak megfelelően használható vagy értékesíthető nem lesz.
Minden egyéb hitelfelvételi költséget a felmerülés időszakában a nettó eredménnyel szemben számol
el a Társaság.

Immateriális eszközök
Az immateriális eszközt bekerülési értéken kell nyilvántartásba venni, az aktiválást követő
ráfordításokat költségként kell elszámolni.
A könyv szerinti érték a halmozott értékcsökkenés és az elszámolt értékvesztés összegével
csökkentett, valamint a visszaírt értékvesztés értékével növelt bekerülési érték. Értékhelyesbítést,
továbbá az IAS 38-ban alternatív eljárásként engedélyezett valós értékelést a Társaság nem alkalmaz.
Az értékcsökkenés összegét a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bruttó
érték alapján, lineáris kulcsok alkalmazásával kell megállapítani. A hasznos élettartam alapesetben a
szerződésben foglalt lejárati idő, annál nem lehet hosszabb. Az immateriális eszközök
maradványértékét a Társaság tevékenységét tekintetbe véve általában 0-nak kell tekinteni.
A terv szerinti értékcsökkenést költségként kell elszámolni, kivéve, ha egy másik eszköz könyv
szerinti értékének részét képezi.
Az eszköz várható hasznos élettartamát és az alkalmazott értékcsökkenési módszert évente felül kell
vizsgálni, valamint azt, hogy fennállnak-e bármely eszköz esetében értékvesztésre utaló jelzések,
körülmények. Az értékvesztést az eredménykimutatásban egyéb ráfordításként kell elszámolni. Az
elszámolt értékvesztés miatt az eszköz értékcsökkenési kulcsát a következő időszakokra helyesbíteni
kell.
Az értékvesztés visszaírását az eredménykimutatásban azonnal el kell számolni egyéb bevételként. Az
értékvesztés visszaírása után az eszköz amortizációs kulcsát helyesbíteni kell.
Az immateriális eszközt ki kell vezetni a mérlegből értékesítéskor, vagy ha használatából jövőbeni
gazdasági haszon nem várható.
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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 nettó módon.
Készletek
A Társaság a készletek közé sorolja a szokásos üzletmenet keretében értékesítésre beszerzett árukat,
saját előállítású félkész- és késztermékeket, a termelési folyamatban vagy szolgáltatásnyújtáshoz
felhasznált anyagokat vagy anyagi eszközöket.
A készletek első értékelése bekerülési értéken történik. Bekerülési érték része: vételár, engedmény,
vám, adók, szállítás, rakodás, kezelési költség, beszerzési költségeken túl az átalakítási költségei,
illetve lehetséges egyéb kapcsolódó költségek. A késztermékek és befejezetlen termelés költsége a
közvetlen költségeket foglalja magában.
A gyártási folyamatok során iker- és melléktermék nem keletkezik.
A Társaság a készletek átlagáron történő nyilvántartását alkalmazza. Követő értékelés során a
bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken értékeli a mérlegben
bemutatott készleteit.
A készletekre adott előlegek elszámolása és értékelése pénzügyi eszközként, követelésként történik.
2.8. Pénzügyi instrumentumok
A pénzügyi eszközök 4 fő csoportba sorolhatók:
Eredménnyel szemben valós értéken elszámolt pénzügyi eszközök (Fair Value through Profit
and Loss - FVTPL)
Értékesíthető pénzügyi eszközök (Available for Sale Financial Asset - AFS)
Lejáratig tartandó befektetések (Held to Maturity - HTM)
a Társaság által keletkeztetett kölcsönök és követelések
A pénzügyi kötelezettségek az alábbiak szerint csoportosíthatóak:
Eredménnyel szemben valós értéken elszámolt pénzügyi kötelezettségek (FVTPL),
Egyéb pénzügyi kötelezettségek.

Megjelenítés és kezdeti értékelés
A pénzügyi instrumentumokat akkor és csak akkor kell kimutatni a mérlegben, amikor az instrumentum szerződéses feltételei a Társaságra vonatkozóvá válnak.
A Társaság a pénzügyi eszközöket a teljesítés időpontja szerinti elszámolással mutatja ki a beszámolóban minden kategóriára vonatkozóan. A külföldi devizában fennálló pénzügyi instrumentumok a
teljesítés időpontjára vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon
kerülnek átváltásra a funkcionális pénznemre (magyar forintra).
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A Társaság pénzügyi eszközei és kötelezettségei felvételkor tartalmuk és céljuk szerint kerülnek
besorolásra.
A pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek bekerüléskor valós értéken kerülnek kimutatásra,
– az eredménnyel szemben valós értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök (FVTPL pénzügyi
eszközök) kivételével – a megszerzéshez közvetlenül kapcsolódó tranzakciós költségek figyelembe
vételével. Ha a társaság a piaci ár alatt vásárolná meg a pénzügyi instrumentumot, a beszerzési ár és a
piaci ár közötti különbség az eredménytartalékkal szemben számolandó el.
Későbbi értékelés
A Társaság az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközeit és kötelezettségeit
(FVTPL) a kezdeti megjelenést követően valós értéken értékeli.
A követő értékelés során az értékesíthető pénzügyi eszközök (AFS) valós értéken kerülnek értékelésre,
az átértékelési különbözet az egyéb átfogó eredményben kerül megjelenítésre, amelyet a Társaság az
értékesíthető pénzügyi instrumentumok értékelési tartalékában gyűjt (halmoz), melyet a saját tőke
külön soraként mutat be. A befektetés kivezetésekor vagy az AFS instrumentum végleges
értékvesztésekor az azt megelőzően az egyéb átfogó eredménykimutatásban elszámolt halmozott
nyereség és veszteség az eredménykimutatáson kerül átvezetésre.
A bekerülést követően a lejáratig tartott befektetések (HTM) amortizált bekerülési értéken kerülnek
kimutatásra.
A kölcsönök és követelések a kezdeti megjelenítést követően amortizált bekerülési értéken
szerepelnek a könyvekben.
Az egyéb pénzügyi kötelezettségeket a Társaság amortizált bekerülési értéken értékeli, ahol a
bekerülési értéket kezdeti tranzakciós költségek módosítják.
A változó kamatozású, illetve az egy éven belül lejáró pénzügyi kötelezettségek és a szállítók könyv
szerinti értékénél az a vélelem, hogy azok valós értéke várhatóan megegyezik a könyv szerinti
értékkel.
Értékvesztés
A pénzügyi eszköz akkor tekinthető értékvesztettnek, ha annak könyv szerinti értéke magasabb, mint a
becsült megtérülő értéke. A Társaság minden mérlegfordulónapon meghatározza azon pénzügyi
eszközök, illetve eszközcsoportok körét, melyek esetében objektív bizonyíték van az értékvesztésre.
Az értékvesztés mértékére a belföldi és külföldi követelések esetében egyaránt a gazdasági vezető tesz
javaslatot. A javaslat alapján a döntést az ügyvezető igazgató hozza meg.
Az értékpapírok értékvesztéséről az ügyvezető igazgató dönt.
Az értékvesztés összegét
amortizált bekerülési értéken nyilvántartott eszköz esetében közvetlenül a tárgyévi pénzügyi
eredményben kell elszámolni;
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értékesíthető pénzügyi eszköz esetében az egyéb átfogó eredményben elszámolt nettó
veszteséget ki kell vezetni és közvetlenül a tárgyidőszaki nettó nyereségben vagy
veszteségben elszámolni, függetlenül attól, hogy az adott eszköz továbbra is állományban
marad.
Valós értéken értékelt pénzügyi eszközök esetén az értékvesztés fogalma nem értelmezhető.
Amennyiben bizonyíték van az értékvesztés csökkenésére, akkor a már elszámolt értékvesztést vissza
kell írni a tárgyévi pénzügyi eredménnyel szemben (kivéve az értékesíthető kategóriába sorolt
értékesíthető tőkeinstrumentumokat). Az eszköz így meghatározott könyv szerinti értéke nem lehet
magasabb, mint akkor, ha az értékvesztést nem számolták volna el.
Kivezetés
A Társaság egy adott pénzügyi eszközt csak akkor vezet ki a könyveiből, ha az eszközből származó
pénzáramokra vonatkozó szerződéses jogok elévülnek, illetve ha a Társaság a pénzügyi eszközt,
valamint az eszköz birtoklásából eredő lényegében összes kockázatot és hasznot egy másik
vállalkozásra ruházza át. Ha a Társaság a birtoklásból eredő lényegében összes kockázatot és hasznot
nem ruházza át, de nem is tartja meg, és továbbra is a Társaság kezeli az átadott eszközt, akkor a
Társaság az eszköz kapcsán elszámolja egyrészt a megtartott részesedést, másrészt elszámol egy
kapcsolódó kötelezettséget az esetlegesen fizetendő összegekre.
A Társaság akkor, és csak akkor vezet ki egy adott pénzügyi kötelezettséget a könyveiből, ha a
kötelezettség teljesítésre kerül, azt elengedik, vagy pedig lejár.
Tartós részesedések
A Társaság által tulajdonolt tartós részesedések nem felelnek meg az eredménnyel szemben valós értéken
értékelt (FVTPL) pénzügyi eszközök, a lejáratig tartott pénzügyi eszközök (HTM) és a kölcsönök és
követelések fogalmának, így a Társaság a maradékelv alapján jellemzően az értékesíthető pénzügyi
kategóriába (AFS) sorolja be tartós részesedéseit. Ennek megfelelőn az értékelés során a valós értékelést
kell alkalmazni. Ide tartozhatnak olyan vállalakozásokban lévő tulajdoni hányadot megtestesítő
értékpapírok (részvények) vagy üzletrészek, amely vállalatba a Társaság hosszú távon kíván befektetni.
2.9. Követelések
A követelések értékelése bekerülési értéken történik, csökkentve az értékvesztéssel és növelve a korábban
elszámolt értékvesztés visszaírásával. A devizában szereplő tételek tényleges kiegyenlítésekor keletkező
realizált árfolyamnyereséget vagy veszteséget közvetlenül a pénzügyi eredményben kell elszámolni a
pénzügyi teljesítés napján érvényes árfolyam alkalmazásával.
A vevőkövetelések kezdetben valós értéken kerülnek megjelenítésre. Bekerülési érték a vevők esetében a
számla szerinti elismert érték, csökkentve a várható engedmények értékével.
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A kétes követelések értékvesztését a vevőink fizetésképtelenségéből adódó becsült veszteség mértéke
alapján határozza meg a Társaság. Az értékvesztést a nettó eredménnyel szemben kell elszámolni.
A követelésekre akkor számol el a Társaság értékvesztést, amikor valószínűvé válik, hogy nem fogja tudni
beszedni összes kintlévőségét (vevőnek pénzügyi nehézségei vannak, csőd- vagy felszámolási eljárás
indult ellene).
A Társaság nem diszkontálja azokat a követeléseit, amelyek egy éven belül esedékesek (ezeknél vélelmezi,
hogy a pénz időértéke nem jelentős).
A függő követelések nem jeleníthetőek meg a pénzügyi kimutatásokban, mivel olyan bevételek
megjelenítését eredményezné, amely esetlegesen soha nem realizálható. A függő követeléseket
folyamatosan értékelni kell. Amennyiben lényegileg biztossá válik a gazdasági hasznok beáramlása, úgy az
eszközt és a kapcsolódó bevételt meg kell jeleníteni abban az időszakban, amelyben a valószínűség
változása bekövetkezik.
Egyéb követelések
Visszaigényelhető adó, járulék és vám
Kölcsönadott pénzeszközök – éven belül esedékes tételek
Adott előlegek (pl. készletre, tárgyi eszközre, munkavállalónak elszámolásra adott előleg)
Egyéb követelések: máshova nem sorolt követelés (pl. munkavállalónak adott kölcsön éven belül
esedékes része)
Le nem zárt határidős ügyletek piaci értékelése
Aktív időbeli elhatárolások. Nem ide sorolandó az értékpapírok névértéke és árfolyama közötti
nyereség jellegű tétel, amelyet közvetlenül az értékpapír értékében kell kimutatni.
Halasztott adókövetelés abban az esetben számolható el, ha valószínű, hogy a jövőben a gazdálkodó olyan
összegű adóköteles eredményt ér el, amellyel szemben érvényesíthető a halasztott veszteség, illetve az
adókedvezmények összege. A halasztott adóeszközök a befektetett eszközök között szerepeltethetőek a
mérlegben.
2.9. Pénzeszköz és pénzegyenértékesek
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.
2.10. Hosszú lejáratú kötelezettségek
A hosszú lejáratú kötelezettségek között elsősorban bankhitelek, illetve a részesedési viszonyban lévő
vállalkozástól kapott kölcsönök, az éven túli céltartalékok és a halasztott adókötelezettségek szerepelnek.
Az értékelés szempontjából jellemzően pénzügyi kötelezettségek, így bekerülési értéken kell értékelni.
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2.11. Rövid lejáratú kötelezettségek
A rövid lejáratú hiteleket, kölcsönöket és a szállítói tartozásokat amortizált bekerülési értéken kell
kimutatni.
Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások
Bekerülési értéken kell értékelni.
Fizetendő bérköltség, jövedelemadó, bérek után fizetendő adók és járulékok
Társasági és egyéb adók
Fizetendő osztalék
Befektetéssel kapcsolatos kötelezettség: jóváhagyott, de még ki nem fizetett tőkeemelés, halasztott
vételárakból származó kötelezettségek
Le nem zárt határidős ügyletek piaci értékelése
Passzív időbeli elhatárolás. Nem ide sorolandó az értékpapírok névértéke és árfolyama közötti
veszteség jellegű tétel, amelyet közvetlenül az értékpapír értékében kell kimutatni.
Egyéb kötelezettségek: elfogadott kártérítési igények, késedelmi kamat és bírság
Vevőktől kapott előlegek
A devizában szereplő tételek tényleges kiegyenlítésekor keletkező realizált árfolyamnyereséget vagy
veszteséget közvetlenül a pénzügyi eredményben kell elszámolni a pénzügyi teljesítés napján érvényes
árfolyam alkalmazásával.
A szállítói kötelezettségek forintban (HUF) bekerülési értéken szerepelnek. A szállítók és egyéb
kötelezettségek könyv szerinti értéke azok rövid lejárata miatt megközelíti, és így jól reprezentálja valós
értéküket.
A kötelezettségek a mérlegfordulónapon fennálló tényleges kötelezettségek.
2.12. Adókapcsolatok
A tényleges nyereségadó tartozások, és a nyereségadón kívüli adóegyenlegek lehetnek a helyi iparűzési adó
és az állami adóhatósággal szembeni adókötelezettségek vagy adókövetelések. (pl. áfa, nyugdíjjárulék,
egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék, szakképzési hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó,
személyi jövedelemadó) Ezen tételek az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között kerülnek bemutatásra
kivéve, ha az egyenlegük követelés, mert akkor az egyéb követelés soron. A Társaság nem él a beszámítás
módszerével.
2.13. Osztalékfizetés
A Társaság részvényeseinek fizetendő osztalékot a Társaság a pénzügyi beszámolójában kötelezettségként
mutatja ki abban az időszakban, amelyben a tulajdonosok az osztalékot jóváhagyták.
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2.14. Egy részvényre jutó eredmény (EPS)
A Társaság számára kötelező az alap és hígított EPS mutató prezentálása az IAS 33 standard szerint.

A Társaság kizárólag törzsrészvényekkel rendelkezik.
Az alap EPS (egy részvényre jutó eredmény) kalkulálását a Társaság a következőképpen végzi:
Alap egy részvényre jutó eredmény = Anyavállalati törzsrészvény tulajdonosok nettó eredménye /
Forgalomban lévő törzsrészvények súlyozott átlaga

Hígított egy részvényre jutó eredmény = Módosított anyavállalati törzsrészvény tulajdonosok nettó
eredménye / Forgalomban lévő és potenciális törzsrészvények súlyozott átlaga
2.15. Pénzügyi kockázatkezelés
A Társaság tevékenységei által ki van téve a piaci és pénzügyi feltételek megváltozásából adódó
kockázatoknak. A pénzügyi kockázatkezelés célja, hogy a kockázatokat az operatív és a finanszírozási
tevékenységeken keresztül folyamatosan csökkentse.
(a) Piaci kockázat
A Társaság külföldi devizában is folytat tevékenységet, ami magában hordozza a devizaárfolyamok
változásából eredő kockázatokat. A Társaság kizárólag Magyarországon tevékenykedik.
A menedzsment bizonyos időközönként felülvizsgálja a devizában kötött ügyleteket és megvizsgálja a
származtatott termékeken keresztül történő kockázatkezelési lehetőségeket. A legjellemzőbb tranzakciós
devizák köre az EUR, ezért árfolyamkitettségüket ezen devizák változásainak számszerűsítésével vizsgálja.
(b) Hitelezési kockázat
A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit,
amely pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Társaság számára.
A Társaság hitelezési kockázatnak való kitettségét korosított vevőállományának elemzésével végzi.
(c) Likviditási kockázat
A likviditási kockázat annak kockázata, hogy a Társaság nem lesz képes megfelelni pénzügyi
kötelezettségeinek. A likviditási kockázat kezeléséért az igazgatóság felelős. A Társaság a likviditási
kockázat kezelését a tartalékok 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.

40

Éves Jelentés
2017. december 31.
2.16.Saját tőke
A saját tőke elemei:
Jegyzett tőke
Saját részvények
Tőketartalék
Átértékelési tartalék
Eredménytartalék
A tőketartalékba tartozik minden olyan, a Társaságnak adott tőkehozzájárulás, ami nem tartozik a
névértékbe.
Az értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka a pénzügyi instrumentumokon belül az
értékesíthető kategóriába sorolt értékpapírok valós értékre történő átértékelésekor keletkező
különbözet. Kivezetése az eszköz eladásával egyidejűleg valósulhat meg.
Az eredménytartalék az osztalékfizetések összegével csökkentett halmozott adózott nyereség
(veszteség).
2.17. Lízingek
A lízingügyletek minősítésének, besorolásának és értékelésének szabályozását az IAS 17 standard
szabályozza. A Társaság első sorban a lízingbe vevő oldaláról érintett mind operatív, mind pénzügyi
lízingre vonatkozóan.
A pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközöket (amelyek hasonló jogokkal és kötelezettségekkel
járnak, mintha az eszköz saját tulajdonúak lennének) a Társaság a minimális lízingdíjak becsült
jelenértéke és a tényleges valós érték közül a kisebbiken aktiválja, és a hasznos élettartamideje alatt
amortizálja.
Pénzügyi lízinget a lízingbevevő könyveiben eszközként és kötelezettségként kell megjeleníteni.
A lízing kötelezettség értékelése pénzügyi lízing esetén a kezdeti értékelés során a valós értéken
(jelenérték) történik.
A pénzügyi lízing követő értékelése során az eszköz (lízingtárgy) után értékcsökkenést kell
elszámolni, melynek alapja a hasznos élettartam vagy, a hasznos élettartam és lízing időtartama közül
a rövidebb.
A lízing kötelezettség követő értékelése során a fizetendő lízingdíjak összegét meg kell osztani a
fizetendő kamatok és a tőkerész összegére. A kötelezettség minden esetben kizárólag a tőkerész
összege.
A lízingdíj tőkerészét a lízingkötelezettség csökkenéseként, míg a kamatrészt az eredmény terhére
számolja el a Társaság. Elkülönítetten kell kimutatni a lízingdíjak fizetéséből eredő kötelezettségek
hosszú és rövid lejáratú összegét, évzáráskor a következő évben esedékes tőketörlesztés összegét át
kell sorolni rövid lejáratú kötelezettségek közé. A kamat összege effektív kamat módszerével kerül
kiszámításra.
Operatív lízingekkel kapcsolatos lízingdíjakat a lízing futamideje alatt időarányosan, lineárisan kell az
eredmény terhére, költségként elszámolni.
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2.18. Céltartalékok
Céltartalék képzésére abban az esetben kerül sor, ha a Társaságnak jelenbeli – jogilag előírt vagy
vélelmezett – kötelezettsége keletkezik egy múltbeli esemény következtében és valószínű, hogy
gazdasági javak átadásával kell majd a kötelezettséget rendezni, továbbá a kötelezettség összege jól
becsülhető. A Céltartalék a mérlegben a futamidejétől függően hosszú vagy rövid lejáratú
kötelezettségként jelenik meg, míg a függő kötelezettség csak a kiegészítő megjegyzésekben kerül
közzétételre.
A Társaság nem jelenít meg céltartalékot a jövőbeli üzleti tevékenységekből származó jövőbeli
veszteségekre.
2.19. Tényleges és halasztott nyereségadó
A Társaság a fejlesztési adókedvezmény felmerülése esetén megvizsgálja, hogy az adott
adókedvezmény beruházási adókedvezménynek minősül-e. A beruházási adókedvezményt az eszköz
adóalapjának növekedéseként értelmezi.
A Társaság halasztott adót számol el a pénzügyi kimutatásokban az eszközök és kötelezettségek
adóalapja és azoknak a pénzügyi kimutatásokban szereplő nyilvántartási értéke közötti ideiglenes
különbséggel kapcsolatosan. A halasztott adó meghatározása a mérlegfordulónapon hatályos azon
adókulcs alkalmazásával történik, amely várhatóan akkor lesz érvényben, amikor a halasztott adó
eszköz realizálódik vagy a halasztott adó kötelezettség rendezésre kerül.
A halasztott adókövetelések és kötelezettségek nem diszkontálhatóak.
A tényleges és halasztott adót bevételként vagy ráfordításként kell elszámolni, és az időszak nettó
nyereségében (Nyereségadó soron) kell figyelembe venni, kivéve, amikor az adó olyan ügyletek vagy
események során keletkeznek, amelyek elszámolása közvetlenül a saját tőkében vagy az egyéb átfogó
eredményben történik.
A halasztott adóköveteléseket és adókötelezettségeket a tényleges adóktól elkülönítve kell bemutatni.
A Társaság a halasztott adókat a hosszú lejáratú eszközök, illetve kötelezettségek között mutatja ki.
A tárgyidőszaki nyereségadó ráfordítás tényleges és halasztott adóelemeket foglal magában. A folyó
adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség alapján kerül meghatározásra.
A tényleges nyereségadó a mérlegfordulónapon hatályba helyezett adótörvények alapján kerül
kiszámításra. A vezetés időszakonként felülvizsgálja, hogy az adóbevallások tartalmaznak-e olyan
tételeket, amelyek esetén az adótörvények értelmezése nem egyértelmű. A Társaság ilyen esetekben
kötelezettséget képez az adóhatóság felé várhatóan megfizetendő összegekre.
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2.19. Árbevétel elszámolása
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.
2.20. Szegmens információ
A Társaság egyetlen működési (üzleti és földrajzi) szegmenst képez, ezért az éves beszámoló
szegmens információt nem tartalmaz.
2.21. 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%.
Bizonytalanságok a becslésekben
Az IFRS követelményeinek megfelelő pénzügyi kimutatás készítése megköveteli becslések
alkalmazását, melyek befolyásolják a pénzügyi kimutatásban és a jegyzetekben szereplő összegeket.
A számviteli becslések eredményeképpen kapott értékek, a definícióból adódóan, csak nagyon ritkán
egyeznek meg a tényleges eredményekkel. 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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2.22. Az IFRS standardok 2017. január 1-jétől érvényes módosult 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:
IAS 7 Cash flow-k kimutatása standard módosításai – Kiegészítő információ bemutatásával
kapcsolatos kezdeményezés – az EU által elfogadva 2017. november 6-án (hatályba lép a 2017. január
1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban).
IAS 12 Nyereségadók standard módosításai – Nem realizált veszteségekre vonatkozó halasztott adó
eszközök elszámolása – az EU által elfogadva 2017. november 6-án (hatályba lép a 2017. január 1jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban).
IFRS 12 Más gazdálkodó egységekben lévő érdekeltségek közzététele standard módosításai (20142016 években) – Az IFRS Fejlesztési Projekt eredményeképpen az egyes standardokat érintően (IFRS
1, IFRS 12 és IAS 28) történt módosítás, elsődlegesen az inkonzisztenciák megszüntetése és a
magyarázatok tisztázása érdekében – az EU által elfogadva 2018. február 7-én. (Az IFRS 12 standard
esetében a módosításokat 2017. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási
időszakokban kell alkalmazni.)
2.23. Az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadva, de még nem hatályos új és módosított
standardok és értelmezések
Ezen pénzügyi kimutatások jóváhagyásának időpontjában a következő, az IASB által kibocsátott és az
EU által elfogadott standardok, valamint meglévő standardok és értelmezések módosításai kerültek
közzétételre hatályba lépés nélkül:
IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard – A standard a 2018. január 1-jén vagy azt követően
kezdődő éves időszakokra érvényes, de korai alkalmazása is megengedett. Az IFRS 9 Pénzügyi
instrumentumok végleges verziója a pénzügyi instrumentumok projekt valamennyi fázisát tükrözi és
az eddig alkalmazott IAS 39 Pénzügyi instrumentumok elszámolása és értékelése standard, továbbá az
IFRS 9 valamennyi korábbi verziójának a helyébe lép. A standard új előírásokat tartalmaz a
besorolásra, az értékelésre, az értékvesztésre, valamint a fedezeti elszámolásra vonatkozóan.
IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek standard – A standard alkalmazása
2018. január 1-jén és ezt követően kezdődő üzleti évekre hatályos, korai alkalmazása megengedett. A
Társaság nem élt a standard korai alkalmazásával, így a 2017. évről készített éves beszámolóra nem
gyakorolt hatást. Az IFRS 15 standard a bevételek megjelenítésével foglalkozik, új elszámolási elveket
vezet be a vevői szerződésekből származó árbevételek és cash flow elszámolható összegére,
időzítésére, valamint a pénzügyi kimutatásokban történő bemutatásukra vonatkozóan. A standard
szerint az árbevétel akkor jeleníthető meg, ha a javak vagy szolgáltatások feletti kontroll átszáll a
vevőre, azaz a vevő képes a felhasználás irányítására, illetve jogosult a javakból vagy
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szolgáltatásokból eredő hasznokra. A standard felváltja az IAS 18 Bevételek és IAS 11 Beruházási
szerződések standardokat. A Társaságnál az IFRS 15 standard teljes hatásainak felmérése folyamatban
van, jelen Éves beszámoló tartalmára nem gyakorolt hatást.
IFRS 16 Lízingek standard – A standard a 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves
időszakokra érvényes. Az IFRS 16 rögzíti a lízingek elszámolásának, értékelésének, bemutatásának és
közzétételének alapelveit mindkét szerződő fél – tehát az ügyfél (a “lízingbevevő”) és a szállító (a
“lízingbeadó”) vonatkozásában egyaránt. Az új standard előírja az lízingbeadó számára, hogy a
legtöbb lízingügyletet bemutassa a beszámolóban. Egyes kivételektől eltekintve, a lízingbevevőkre
egységesen alkalmazandó elszámolási modell vonatkozik. A lízingbevevőkre vonatkozó elszámolási
követelmények alapjában véve nem változtak.
Nincs más olyan, hatályba még nem lépett IFRS vagy IFRIC értelmezés, amely várhatóan lényeges
hatást gyakorolna a Társaságra.
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3. Az IFRS első alkalmazása
A Társaság 2017. december 31-vel készítette el először éves beszámolóját az IFRS szerint. A
Társaság elkészítette nyitó mérlegét 2016. január 1-re, az áttérés időpontjára vonatkozóan és
elkészítette 2016. december 31-re vonatkozóan is.
Megjegyzések:
I.

A Számviteli törvény és az IFRS közötti eltérést az immateriális javak értékelése közötti
különbség okozza. IAS 38 szerint a gyártási tanulmány nem testesít meg immateriális
eszközt.

II.

Az IFRS értékelése szerint a Thin –Film Solar Zrt. és a TF-PV Europe Kutatási és
Fejlesztési Kft. befektetések piaci értéke 0.

III.

A Számviteli törvény szerint beszerzési értéken nyilvántartott (AFS) értékpapír
értékeléséből adódik a különbség.

IV.

Az IFRS értékelése szerint a Thin –Film Solar Zrt. szembeni követelés értéke 0.

V.

Az eredmény tartalék egyeztetése. Számviteli törvény és az IFRS közötti átsorolásokat az
alábbi táblázat tartalmazza.
adatok eFt
Megjegyzés

Eredménytartalék a Számviteli
törvény szerint

2016. január 01.

2016. december 31.

V.

1.199.962

1.322.327

I.

(41.237)

(27.479)

Részesedés leányvállalatokban, és
társult vállalkozásokban értékelése

II.

(191.026)

(191.026)

Követelés társult vállalkozástó
leírása

IV.

(50.000)

(50.000)

VIII.

0

(5.451)

VII.

0

(1.768)

(5.549)

(11.690)

912.149

1.034.913

Immateriális javak értékelése

Átértékelt eszköz értékcsökkenés
Ki nem vett szabadság
Halasztott adó követelés felvétele
Eredménytartalék IFRS szerint

VI.

V.

Az IFRS egyéb átfogó eredmény értelmezéséből adódik a különbség.
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VII.

VIII.

IX.

X.

Az IAS 12 Nyereségadók Standard meghatározása alapján a Társaság a társasági adó
mellett a nyereségadó soron mutatja be az iparűzési adót és az innovációs hozzájárulást.
Ezzel együtt a halasztott adók számításából eredő eredményhatásokat is a nyereségadó
soron mutatjuk be a kiegészítő melléklet 25. pontjában.
Az IAS 16 Ingatlanok gépek
értékcsökkenésének korrekciója.

berendezések

Standard.

Átértékelt

eszköz

IAS 37 Céltartalékok és függő kötelezettségek Standard értelmezése alapján (ki nem vett
szabadság)
IAS 2 Készletek Standard értelmezése alapján az anyagköltség változása.
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3.1. Saját tőke egyeztetése 2016. január 1.
2016.01.01

adatok eFt
Megjegyzés

Immateriális javak

I.

Ingatlanok, gépek, berendezések

Számviteli
Törvény

átsorolások

IFRS

45.710

(41.237)

4.473

723.811

0

723.811

3.512

0

3.512

Tartósan adott kölcsön
Részesedés leányvállatokban és
társult vállalkozásban

II.

191.026

(191.026)

0

Értékpapírok

III.

1.463

327

1.790

0

0

0

Befektetett eszközök

965.522

(231.936)

733.586

Készletek

266.852

0

266.852

Vevő- és egyéb követelések (benne AIE)

188.961

0

188.961

Követelés társult vállalkozással szemben

50.000

(50.000)

0

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

207.524

0

207.524

Forgóeszközök összesen

713.337

(50.000)

663.337

1.678.859

(281.936)

1.396.923

Jegyzett tőke

101.030

0

101.030

Tőketartalék

18.171

0

18.171

Halasztott adó követelések

IV.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Eredménytartalék

V.

1.199.962

(287.813)

912.149

Átértékelési tartalék

VI.

180.730

294

181.024

1.499.893

(287.519)

1.212.374

60.291

0

60.291

0

5.583

5.583

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

60.291

5.583

65.874

Rövid lejáratú lízingtartozás

37.648

0

37.648

Szállítói kötelezettségek
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
és passzív időbeli elhatárolás

39.933

0

39.933

41.094

0

41.094

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

118.675

0

118.675

Kötelezettségek összesen

178.966

5.583

184.549

1.678.859

(281.936)

1.396.923

Saját tőke
Hosszú lejáratú lízingtartozás
Halasztott adó kötelezettség

Saját tőke és kötelezettségek összesen

VII.
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3.2. Saját tőke egyeztetése 2016. december 31.
2016.12.31

adatok eFt
Megjegyzés

Immateriális javak
Ingatlanok, gépek, berendezések

I.
VIII.

Számviteli
Törvény

átsorolások

IFRS

29.948

(27.479)

2.469

1.203.291

(12.107)

1.191.184

5.818

0

5.818

Tartósan adott kölcsön
Részesedés leányvállatokban és
társult vállalkozásban

II.

191.026

(191.026)

0

Értékpapírok

III.

1.793

777

2.570

0

0

0

1.431.876

(229.835)

1.202.041

Készletek

266.987

0

266.987

Vevő- és egyéb követelések (benne AIE)

254.711

0

254.711

Követelés társult vállalkozással szemben

50.000

(50.000)

0

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

161.789

0

161.789

Forgóeszközök összesen

733.487

(50.000)

683.487

2.165.363

(279.835)

1.885.528

Jegyzett tőke

101.030

0

101.030

Tőketartalék

18.171

0

18.171

Halasztott adó követelések
Befektetett eszközök

IV.

Eredménytartalék

V.

1.322.327

(287.414)

1.034.913

Átértékelési tartalék

VI.

187.386

(5.949)

181.437

1.628.914

(293.363)

1.335.551

335.750

0

335.750

0

11.760

11.760

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

335.750

11.760

347.510

Rövid lejáratú lízingtartozás

103.262

0

103.262

42.100

0

42.100

0

1.768

1.768

55.337

0

55.337

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

200.699

1.768

202.467

Kötelezettségek összesen

536.449

13.528

549.977

2.165.363

(279.835)

1.885.528

Saját tőke
Hosszú lejáratú lízingtartozás
Halasztott adó kötelezettség

VII.

Szállítói kötelezettségek
Céltartalékok
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
és passzív időbeli elhatárolás

Saját tőke és kötelezettségek összesen

IX.
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3.3. Átfogó eredmény egyeztetése 2016. december 31. végződő üzleti évre
adatok eFt
Megjegyzés

Számviteli
Törvény

átsorolások

IFRS

Termék (szolgáltatás) értékesítés árbevétele

2.113.781

0

2.113.781

Árbevétel

2.113.781

0
0

2.113.781

Anyagjellegű ráfordítások

X.

1.405.931

(22.666)

1.383.265

Személyi jellegű ráfordítások

IX.

495.778

1.768

497.546

Értékcsökkenési leírás és amortizáció

VIII.

74.963

(8.307)

66.656

Egyéb működési ráfordítások

VII.

511.789

(21.121)

490.668

2.488.461

(50.326)
0

2.438.135

507.752

(22.666)

485.086

Saját termelésű készletek állományváltozása

(12.698)

0
0

-12.698

Üzleti tevékenység eredmény

120.374

27.660
0

148.034

90

0

90

(3.599)

0

-3.599

9.069

0

9.069

0

0

0

5.560

0
0

5.560

125.934

27.660
0

153.594

3.569

27.261

30.830

Működési ráfordítás
Egyéb működési bevétel

X.

Kamatbevétel
Kamatráfordítás
Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás)
Részesedés társult vállalkozás eredményéből
Pénzügyi eredmény
Adózás előtti eredmény
Nyereségadó

VII.

0
Adózott eredmény
Egyéb átfogó eredmény
Értékesíthető pénzügyi eszköz
átértékeléséből
nyereség/veszteség, adóráfordítással
Egyéb átfogó eredmény

III.

122.365

399

122.764

0

413
0

413

0

413

413

0
Teljes átfogó eredmény

122.365

812

123.177
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4. Immateriális javak

2016. december 31.

2017. december 31.

Szellemi termékek

2.469

462

Immateriális javak

2.469

462

5. Ingatlanok, gépek berendezések
Ingatlanok, gépek berendezések összesen (lízingelt gépek is)
2016. december 31.

2017. december 31.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

263.893

262.205

Műszaki berendezések, gépek, járművek

864.889

775.303

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

31.119

37.062

Beruházások, felújítások

31.283

83.062

1.191.184

1.157.632

Ingatlanok, gépek, berendezések

Lízingelt gépek
2016. december 31.

2017. december 31.

BOBST Expertfold 110 A1 univerzális hajtogatóragasztó gép

69.057

0

BOBST Novacut 106E stancgép

85.239

73.790

Audi Q7 3.0 TDI szgk.

17.034

14.258

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 1025+L tartozékokkal

484.592

435.434

Lízingelt gépek

655.922

523.482
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Ingatlanok, gépek berendezések, lízingelt gépek mozgástábla
Műszaki
berendezések,
gépek

Egyéb
berendezések,
felszerelések,
járművek

270.006

1.309.245

79.221

0

1.658.472

Aktiválás
Ingatlan
átértékelés

2.165

489.294

9.284

0

500.743

0

0

0

0

Növekedés

0

0

0

31.283

31.283

Csökkenés

0

0

0

0

0

2016. dec. 31.

272.171

1.798.539

88.505

31.283

2.190.498

2017. jan. 01.

272.171

1.798.539

88.505

31.283

2.190.498

3.166

187

20.350

0

23.703

0

0

75.482

75.482

0

60.707

27.566

23.703

111.976

275.337

1.738.019

81.289

83.062

2.177.707

Ingatlanok

Beruházások

Összesen

Bekerülési érték
2016. jan. 01.

Aktiválás
Növekedés
Csökkenés
2017. dec. 31.

Halmozott értékcsökkenés

0
0

884.580

50.081

0

934.661

Éves leírás

8.278

49.070

7.305

0

64.653

Csökkenés

0

0

0

0

0

2016. dec. 31.

8.278

933.650

57.386

0

999.314

2017. jan. 01.

8.278

933.650

57.386

0

999.314

Éves leírás

4.854

89.773

8.310

0

102.937

Csökkenés

0

60.707

21.469

0

82.176

13.132

962.716

44.227

0

1.020.075

2016. jan. 01.

2017. dec. 31.

Nettó könyv szerinti érték

0

2016. jan. 01.

270.006

424.665

29.140

0

723.811

2016. dec. 31.

263.893

864.889

31.119

31.283

1.191.184

2017. dec. 31.

262.205

775.303

37.062

83.062

1.157.632
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2017.10.09-én a Társaság vásárolt egy AUDI Q5 személyautót a Debrecen Autóház Zrt-től.
Aktiválási értéke 15.638 eFt.
Az év folyamán értékesített a Társaság a kármentesítés keretében a zárolás miatt tárolt személy
és tehergépkocsikat. 3.022 eFt árbevétel mellett (1.983 eFt) veszteség.

6. Tartósan adott kölcsön
A Társaság alkalmazottainak a lakásvásárlásuk támogatására adott kölcsön (feltételei a törvényi
szabályozásnak megfelelően) éven túli és éven belüli értékét az alábbi táblázat tartalmazza.
Tartósan adott kölcsön
2016. december 31.

2017. december 31.

Tartósan adott kölcsön éven túli

5.818

5.795

Tartósan adott kölcsön éven belüli

1.322

1.398

Tartósan adott kölcsön

7.140

7.193

7. Részesedés leányvállalatokban és társult vállalkozásokban
Leányvállalatok székhely
Székhely
Novoprint Zrt.

2510 Dorog, Esztergomi út. 15

I-VEST 2005 Kft.

2142 Nagytarcsa, Kossuth L utca 12.

Thin-Film Solar Zrt. (EcoSolifer Zrt.)

1137 Budapest, Újpest rakpart 1.

Leányvállalatok részesedés szerint
2016. december 31.

2017. december 31.

Novoprint Zrt.

0

0

I-VEST 2005 Kft.

0

0

Thin-Film Solar Zrt. (EcoSolifer Zrt.)

0

0

Részesedés leányvállalatban

0

0
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A 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdés 1. a) pontja alapján a Kartonpack Nyrt., mivel a
tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni
hányada alapján egyedül rendelkezik, a Novoprint Zrt. (51,18%), az I-VEST 2005 Kft. (100%)
és a Thin-Film Solar Zrt. (100%) anyavállalata.
A Novoprint teljes vagyonára 5.Bny.40571/2005/2 szám alatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság
bűnügyi zárat rendelt el, amely következtében működése korlátozott, a saját tőkéjét teljesen
elvesztette. A Kartonpack Nyrt.-nél 0 (azaz Nulla) Ft részesedésként van nyilvántartva, az
árbevétele jelentéktelen. A meglévő eszközei éppen fedezik a kötelezettségeit. A 2017. március
22. napján jogerőre emelkedett, a Fővárosi Ítélőtábla 8.Bf.392/2016/113. számú határozata a
Novoprint Rt. teljes vagyonára elrendelt zár alá vételt feloldotta.
Az I-VEST 2005 Kft. 2010. év óta nem tett közzé beszámolót, nincs információ a cégről, jelentős
eszközállománnyal nem rendelkezik. A Kartonpack Nyrt. az ügyvezetéssel nem tudta és tudja
tartani a kapcsolatot. A részesedés 0 (azaz Nulla) Ft részesedésként van nyilvántartva. A Cég
adószáma 2010. október 27. napján törlésre került, így adóköteles tevékenységet már nem
folytathat.
A Kartonpack Nyrt. e két leányvállalatával (Novoprint Zrt. és I-VEST 2005 Kft.) semmilyen
gazdasági kapcsolatban (a tulajdoni viszonyon kívül) nem áll, tartozást, követelést velük
szemben már értékben nem mutat ki, sem garanciális kötelezettséget, sem kezességet, sem más
kötelezettséget nem vállalt értük. Ezen leányvállalatok működésére semmilyen befolyással nem
bír, ezen leányvállalatok jövedelméből nem részesül.
Az IFRS értékelési szempontok alapján a Thin –Film Solar Zrt. befektetés piaci értéke 0.
Összefoglalva:
A Kartonpack Nyrt. a befektetett pénzügyi eszközök mérlegtételei között a Novoprint Zrt.-t és
az I-VEST 2005 Kft.-t piaci értéken 0 Ft, azaz nulla Ft összegen tarja nyilván. A Kartonpack
Nyrt. mind a két gazdasági társaságban 50%-nál nagyobb tulajdonosi hányadot birtokol. Ennek
ellenére, mivel a Kartonpack Nyrt. sem a Novoprint Zrt., sem a I-VEST 2005 Kft. tekintetében
nem rendelkezik (rendelkezett) az ellenőrzés képességével, így azok az IFRS 10 Standard
előírásai alapján nem tekinthetők a Társaság leányvállalatainak, tehát azokat nem kell összevont
(konszolidált) beszámolóban szerepeltetni. A Thin Film Solar Zrt. esetében pedig a kialakult jogi
helyzet miatt (a konszolidálásra bevonandó adatokhoz való hozzá nem férés nem teszi lehetővé a
konszolidálást) nem készült 2017. évben könyvvizsgáló által elfogadott beszámoló, így annak
konszolidálására sincs lehetőség.
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Részesedés társult vállalkozásban
2016. december 31.

2017. december 31.

TF-PV Europe Kutatási és Fejleszt. Kft.

0

0

Tartós részesedés társult vállalkozásban

0

0

8. Értékpapírok
A Társaság 5.000 db PannErgy Nyrt. részvénnyel rendelkezik, amelynek 2017. december 31.
árfolyama:

2016. december 31.
PannErgy Nyrt.
Kiszöv Kft.
Egyéb tartós részesedés

2017. december 31.

2.240

3.355

330

1.030

2.570

4.385

9. Halasztott adó követelés (kötelezettség)
2016. december 31.

2017. december 31.

Immateriális javak leírásából

2.473

1.235

Tárgyi eszköz nettó értékéből

(21.579)

(24.765)

17.192

17.858

Követelés társult vállalkozással szemben

4.500

5.850

Elhatárolt veszteség

1.240

1.004

Vevő követelés értékvesztése

100

100

Céltartalék képzéséből

159

272

Ingatlan valós értéken

(15.775)

(15.595)

(70)

(170)

(11.760)

(14.211)

Részesedés leányvállatokban és
társult vállalkozásban

Értékpapír valós értéken
Halasztott adó követelés (kötelezettség) nettó
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10. Készletek, saját termelésű készletek állományváltozása

Készletek
2016. december 31.
Anyagok

2017. december 31.

204.257

203.032

Befejezetlen termelés és félkész termékek

24.556

32.036

Késztermékek

38.174

54.868

0

0

266.987

289.936

Áru
Készletek

A kiegészítő táblázat a saját termelésű készletek állományváltozását mutatja a tárgyév és a bázisév
viszonylatában.

Saját termelésű készletek állományváltozása
2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Saját termelésű készletek állományváltozása

(12.698)

24.174

Saját termelésű készletek állományváltozása

(12.698)

24.174
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11. Vevő- és egyéb követelések (benne AIE)

2016. december 31.
Követelések áruszállításból és
szolgáltatásokból (vevők)
Egyéb követelések
Költség aktív időbeli elhatárolása
Vevő- és egyéb követelések (benne AIE)

2017. december 31.

235.932

282.414

17.532

13.932

1.247

853

254.711

297.199

A vevői követelések határideje 8-60 nap között változik.
Vevő követelések belföld/külföld (földrajzi) bontásban
2016. december 31.
Belföldi vevők

2017. december 31.

200.777

260.516

Külföldi vevők (EU és Oroszország)

36.263

23.006

Vevő követelés értékvesztése

(1.108)

(1.108)

235.932

282.414

Követelések áruszállításból és
szolgáltatásokból (vevők)

Egyéb követelések
2016. december 31.
Költségvetési kiutalási igények

2017. december 31.

924

786

Előre fizetett lízing díj

9.193

0

Költségvetési kapcsolatok elszámolása

5.097

9.778

766

1.827

1.552

1.541

17.532

13.932

Helyi adó elszámolása
Követelés munkavállalókkal szemben
Egyéb követelések
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12. Követelés társult vállalkozással szemben
A Kartonpack Nyrt. Igazgatósági határozat alapján 2013. üzleti évben 50.000 eFt kölcsönt nyújtott,
üzleti céljai megvalósulása érdekében a Thin-Film Solar Zrt. (EcoSolifer Zrt.) részére.
2017. üzleti évben még egy 15.000 eFt összeggel a kölcsön értéke 65.000 eFt változott.
Az IFRS értékelés szerint ezen kölcsönök beszámolóban szerepeltetendő értéke 0 Ft.
13. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

2016. december 31.
Bankbetétek
Pénztár
Étkezési utalvány
Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

2017. december 31.

161.067

159.823

638

217

84

0

161.789

160.040

14. Lízingelt gépek

A Kartonpack Nyrt. 2012. év első negyedévében egy BOBST Expertfold 110 A-1 Universal típusú
hajtogató-ragasztó gépet (accubraille modullal kiegészítve) vásárolt a BOBST SA-tól (CH-1001
Lausanne). A hajtogató-ragasztó gép megvásárlása zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban történt. A
lízingbe adó a Deutsche Leasing Hungaria Zrt. (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.). A
finanszírozás devizaneme EUR. A hitelfinanszírozás teljes összege 81.163 eFt volt. A lízing
futamideje 5 év. 2017. üzleti évben a teljes tőke visszafizetése megtörtént.
A Kartonpack Nyrt. 2014. év első negyedévében egy BOBST Novacut 106E stancgépet
(tartozékokkal) vásárolt a BOBST SA-tól (CH-1001 Lausanne). A stancgép megvásárlása zártvégű
pénzügyi lízing konstrukcióban történt. A lízingbe adó a Deutsche Leasing Hungaria Zrt. (1123
Budapest, Nagyenyed utca 8-14.). A finanszírozás devizaneme EUR. A hitelfinanszírozás teljes
összege 83.029 eFt volt. A lízing futamideje 5 év.
A Kartonpack Nyrt. 2015. év decemberében egy AUDI Q7 személygépkocsit vásárolt a Porsche Inter
Auto Hungária Kft.-től (1139 Budapest, Fáy utca 27. Cg. 01-09-907324). A gépjármű megvásárlása
pénzügyi lízing konstrukcióban történt. A lízingbe adó a Porsche Bank Zrt. (1139 Budapest, Fáy utca
27. Cg. 01-10-042494). A finanszírozás devizaneme HUF. A hitelfinanszírozás teljes összege 19.259
eFt Ft, azaz tizenkilencmillió-kettőszázötvenkilencezer Ft. A lízing futamideje 4 év.
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A Kartonpack Nyrt. 2016. év utolsó negyedévében egy HEIDELBERG Speedmaster CX 102-5+L
típusú ofszet kartonnyomógépet vásárolt a Heidelberg Druckmaschinen AG.-tól (D-69115 Wiesloch,
Gutenbergring). A gép megvásárlása közvetlenül a német gyártótól, majd a lízing cégnek való
értékesítés után zártvégű pénzügyi lízing konstrukcióban (sale-and-leaseback) történt. A lízingbe adó a
Deutsche Leasing Hungaria Zrt. (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.). A finanszírozás devizaneme
EUR. A hitelfinanszírozás teljes összege 384.214 eFt, azaz háromszáznyolcvannégymilliókettőszáztizennégyezer Ft. A lízing futamideje 5 év.
Az előbb felsorolt lízingekből az összes kötelezettség 2017.12.31-én 328.603 eFt amelyből a
beszámolóban éven belüli tartozás 96.070 eFt és az éven túli 232.533 eFt.

Fennálló lízing kötelezettségek:

Lízingelt gépek
2016. december 31.
BOBST Expertfold 110 A1 univerzális hajtogatóragasztó gép

2017. december 31.

9.389

0

BOBST Novacut 106E stancgép

37.184

19.550

Audi Q7 3.0 TDI szgk.
Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 1025+L tartozékokkal

12.929

10.169

379.510

304.079

Lízingelt gépek

439.012

333.798

Éven túli tartozás
2016. december 31.
BOBST Expertfold 110 A1 univerzális hajtogatóragasztó gép

2017. december 31.

0

0

BOBST Novacut 106E stancgép

19.606

1.525

Audi Q7 3.0 TDI szgk.
Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 1025+L tartozékokkal

10.200

7.149

305.944

228.411

Lízingelt gépek (éven túli)

335.750

237.085
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Éven belüli tartozás
2016. december 31.
BOBST Expertfold 110 A1 univerzális hajtogatóragasztó gép
BOBST Novacut 106E stancgép
Audi Q7 3.0 TDI szgk.
Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 1025+L tartozékokkal
Lízingelt gépek (éven belüli)

2017. december 31.

9.389

0

17.578

18.025

2.729

3.020

73.566

75.668

103.262

96.713

15. Szállítói kötelezettségek

2016. december 31.

2017. december 31.

Belföldi szállítók

33.261

39.374

Külföldi szállítók

8.839

17.025

42.100

56.399

Szállítói kötelezettségek

A Társaság a szállítóit 4-60 nap közötti fizetési határidővel egyenlíti ki.

16. Céltartalékok
IAS 37 Céltartalékok és függő kötelezettségek azonosítása
Céltartalékok
2016. december 31.

2017. december 31.

Ki nem vett szabadság

1.768

3.022

Céltartalék

1.768

3.022
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Az IAS Céltartalékok és függő kötelezettségek vizsgálata folyamán a Társaságnak függő
kötelezettsége (a táblázat szerinti kivételével), hátrányos szerződése, átszervezés miatti kötelezettsége
nincs.
A Társaság ellen nincs folyamatban hatósági vizsgálat, amely gazdálkodási szempontból hátrányosan
érintené a Társságot.

17. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (benne PIE)

2016. december 31.
SZJA (elszámolás) kötelezettség

2017. december 31.

4.115

4.753

ÁFA fizetendő

19.936

16.113

Jövedelem elszámolási kötelezettség

17.456

20.185

Járulékok és szociális hozzájárulási adó

11.024

11.474

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

1.444

2.130

Költség passzív időbeli elhatárolása

1.362

1.314

Bevétel passzív időbeli elhatárolása

0

0

55.337

55.969

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
(benne PIE)
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18. Árbevétel
18.1. Árbevétel földrajzi megosztás szerint
2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Belföldi értékesítés nettó árbevétele

1.797.358

1.822.044

Közösségen belüli

216.142

222.297

Közösségen kívüli

100.281

140.750

2.113.781

2.185.091

Árbevétel

18.2. Árbevétel tevékenységek, szolgáltatások szerinti részletezése
2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Termékértékesítés

2.074.223

2.137.645

327

258

Hulladék eladás árbevétele

29.192

33.089

Göngyöleg eladás árbevétele

10.003

14.088

36

11

2.113.781

2.185.091

Anyageladás árbevétele

Kötészeti szolgáltatás
Anyagjellegű ráfordítások

18.3. Árbevétel koncentrációja, árbevétel jelentős vevőktől
2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Jelentős vevőktől származó árbevétel

1.661.133

1.670.230

Az értékesítés árbevétele

2.113.781

2.185.091

78,59%

76,44%

Jelentős vevők/összes árbevétel, %

A Társaságnak három olyan jelentős vevője van, amelyektől az éves nettó árbevétel meghaladja
az összes árbevétel 10%-át.
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19. Anyagjellegű ráfordítások

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Anyagköltség

1.159.641

1.176.539

200.035

208.323

Egyéb szolgáltatások értéke

10.427

12.215

Eladott áruk beszerzési értéke

13.162

18.681

1.383.265

1.415.758

Igénybe vett szolgáltatások értéke

Anyagjellegű ráfordítások

20. Személyi jellegű ráfordítások

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Bérköltség

361.310

390.416

33.506

36.178

Bérjárulékok

102.730

95.078

Személyi jellegű ráfordítások

497.546

521.672

Személyi jellegű egyéb kifizetések

21. Értékcsökkenési leírás és amortizáció

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Értékcsökkenési leírás és amortizáció

66.656

104.945

Értékcsökkenési leírás és amortizáció

66.656

104.945
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22. Egyéb működési ráfordítások

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értéke

480.268

5.005

Követelés társult vállalkozással szemben leírása

0

15.000

Részesedés leányvállalatban leírása

0

7.400

Elszámolt adók, illetékek költségvetéssel

5.359

6.994

Helyi adók

2.151

2.293

Vevő követelés értékvesztés/visszaírás

1.108

0

Egyéb ráfordítás

1.782

335

490.668

37.027

Egyéb működési ráfordítások

23. Egyéb működési bevétel

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Értékesített tárgyi eszköz bevétele
Egyéb bevétel
Egyéb működési bevétel

482.298

3.023

2.788

1.730

485.086

4.753
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24. Pénzügyi eredmény (kamatbevétel, kamatköltség)

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Kamatbevétel

90

0

Kamatköltség

(3.599)

(7.738)

9.069

15.801

0

0

5.560

8.063

Egyéb pénzügyi bevétel ráfordítás
Részesedés társult vállalkozás eredményéből
Pénzügyi eredmény

25. Nyereségadó
25. Nyereségadó ráfordítás
2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Társasági adó
Iparűzési adó és innovációs járulék
Halasztott társasági adó
Adóráfordítás

3.569

3.271

21.121

21.573

6.140

2.351

30.830

27.195

26. Egy részvényre jutó eredmény (EPS)

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
A Társaság részvényeseire jutó eredmény

122.764

115.484

Forgalomban lévő törzsrészvények
súlyozott átlagos száma, db

505.150

505.150

243

229

Egy részvényre jutó eredmény (Ft)

65

Éves Jelentés
2017. december 31.
27. Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből származó eredmény, adóhatással

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből
nyereség/veszteség,

450

1.115

Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből az
adóráfordítás/ adókövetelés

(37)

(100)

Ingatlan (valós értéken) átértékelésből származó
egyéb átfogó eredmény, adóráfordítással

413

1.015

28. Kockázati közlések (a Standardnak megfelelően azonosított kockázati tényezők)

Ha a Kartonpack Nyrt. kockázati tényezőiről beszélünk, akkor a cég méreteit kell figyelembe
vennünk, és alapvetően ebből a szempontból kiindulva kell megvizsgálnunk a különféle piaci,
gazdasági, műszaki és tulajdonosi kockázati elemeket.

Piaci kockázat:
Jelenlegi méreteket, forgalmat tekintve megállapítható, hogy egy jelentős vevő megszerzése, vagy
elvesztése figyelemre méltó változást okozhat pozitív, vagy negatív irányban. Ugyanilyen súlyú hatása
lehet annak, ha valamelyik nagy vevő értékesítése számottevő mértékben szűkül, vagy bővül.
A Kartonpack Nyrt. közepes nagyságrendjéből adódó kockázati lehetőségek bekövetkezésének
valószínűségét csökkenti a cég méreteire visszavezethető rugalmasság. Ez a kedvező tulajdonság
fontos szerepet kap a konkurenciával való versenyben.
A világgazdaság lehetséges hatásaival a Társaság számol, annak következményeit folyamatosan
elemezte az év folyamán, és számol az 2018. üzleti év tervezésénél is.

Műszaki kockázat:
Műszaki vonatkozásban is hasonló hatással szerepel a cég mérete. A 2016. üzleti év végén fejeződött
be a műszaki fejlesztési ciklus, amelynek eredményeképpen a nyomtatás, a stancolás és a gépi
ragasztás műveleteit is három-három géppel végezzük. 2017. üzleti évben nagyobb beruházás nem
volt.
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Ez természetesen a lehetőségek szempontjából feltétlenül pozitívan értékelendő, viszont a piacbővítés
oldaláról nézve a feladat megoldása, azaz a megfelelő munkaellátottság tartalmaz kockázati elemeket.
Az elmúlt üzleti évek bizonyították, hogy az új gépek beszerzése mindenképpen jó döntés volt, mert
az adott technológiai folyamatban megfelelő kapacitást biztosított a jelentkező piaci igények
kielégítésére.
A jelenlegi helyzetünkben az anyag- és energiaellátottság nem jelent különösebb gondot, az önálló
műszaki karbantartási háttér biztosított.

Tulajdonosi kockázat:
A Fővárosi Ítélőtábla 8.Bf.392/2016/113. számú ítélete 2017. március 22. napján lett kihírdetve és
emelkedett jogerőre. Fontos körülmény, hogy a Kartonpack Nyrt-vel szemben jogerősen mellőzték
teljes terjedelemben a vagyonelkobzást. A Fővárosi Törvényszék 12.B.794/2010/1018. számú, 2017.
október 6. napján kelt és 2017. november 2. napján jogerőre emelkedett határozatára, amely jogerős és
irányadó végzés ugyancsak megerősítette azt, hogy a Társasággal szemben jogerősen mellőzték a
vagyonelkobzást, egyúttal ez azt is jelenti, hogy a Társaság vagyona jogellenesen állt 15 évig bűnügyi
zárlat alatt.
A közelmúltban a Társaság közel 30 %-os – 29,580 % - részvénycsomagját jogellenesen
„megszerzőt”, az MNB 20 millió Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte, egyúttal
büntetőfeljelentést is tett az MNB. A 2016. szeptember 16. napján kelt, H-PJ-III-B-28/2016. számú
jogerős MNB közigazgatási határozat kirívó jogszabálysértések tényét állapította meg, ezért a
jogellenes magatartás/jogügylet következményeként, a jogszabálysértő módon részvényt „szerző” nem
gyakorolhatja tagsági jogait a Társasággal szemben; ráadásul a rosszhiszeműen eljáró, a Ptk. szerinti
tulajdonjogot sem szerezte meg, ezért a semmis jogügylet érvénytelen a megkötésének időpontjára
visszamenőlegesen a törvény erejénél fogva, a jogellenes ügylet joghatás kiváltására nem alkalmas,
azaz jogszerű tulajdonjog szerzés sem történt, a Kartonpack Nyrt. álláspontja szerint. A büntető ügy
jelenlegi helyzetéről/állapotáról nincs tudomása a Társaságnak.
A Fővárosi Ítélőtábla 2017. március 22. napján jogerőre emelkedett, 8.Bf.392/2016/113. számú ítélete
a Britton Capital & Consulting Kft. vonatkozásában a Kft. teljes vagyonára vagyonelkobzást rendelt
el, ezért a Britton Kft. tulajdonát képező részvénycsomag – 61,904 % - jelenleg végrehajtási eljárás
alatt áll. A végrehajtási eljárás jelenleg nincs olyan szakban, hogy a részvények “gazdát” cseréltek
volna, azaz a részvénycsomag jelenlegi tulajdonosa a Britton Kft.
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Pénzügyi kockázatkezelés
A Társaság tevékenységei által ki van téve a piaci és pénzügyi feltételek megváltozásából adódó
kockázatoknak. A pénzügyi kockázatkezelés célja, hogy a kockázatokat az operatív és a finanszírozási
tevékenységeken keresztül folyamatosan csökkentse.
A Társaság tőkeszerkezete stabil.

2016.12.31-én

2017.12.31-én

végződő év
Saját tőke

1.335.551

1.452.050

549.977

463.399

Saját tőke/ Idegen tőke

2,43

3,13

Tőkefeszültség (Idegentőke /Saját tőke)

0,41

0,32

Idegen tőke

(a)

Piaci kockázat

A Társaság külföldi devizában is folytat tevékenységet, ami magában hordozza a devizaárfolyamok
változásából eredő kockázatokat. A Társaság kizárólag Magyarországon tevékenykedik.
A menedzsment bizonyos időközönként felülvizsgálja a devizában kötött ügyleteket és megvizsgálja a
származtatott termékeken keresztül történő kockázatkezelési lehetőségeket. A legjellemzőbb tranzakciós
devizák köre az EUR, ezért árfolyamkitettségüket ezen devizák változásainak számszerűsítésével vizsgálja.
(b)

Hitelezési kockázat

A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit,
amely pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Társaság számára.
A Társaság hitelezési kockázatnak való kitettségét korosított vevőállományának elemzésével végzi. A
Társaság vevői pontosan, határidőben fizetnek.
(c)

Likviditási kockázat

A likviditási kockázat annak kockázata, hogy a Társaság nem lesz képes megfelelni pénzügyi
kötelezettségeinek. A likviditási kockázat kezeléséért az igazgatóság felelős. A Társaság a likviditási
kockázat kezelését a tartalékok és tartalékolt hitelfelvételi lehetőségek megfelelő szinten tartásával, a
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tervezett és tényleges cash-flow adatok folyamatos nyomon követésével, valamint a pénzügyi eszközök és
kötelezettségek lejáratainak egyeztetésével végzi.
Az Nyrt. pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató I.) 0,76-szorosát, a
pénzeszközei a követelésekkel és az értékpapírokkal a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási
mutató II.) 2,17-szeresét fedezik. A forgóeszköz-állomány pedig a rövid lejáratú kötelezettségek
(likviditási mutató III.) 3,54-szeresét fedezi.
A Társaság pénzügyi helyzete stabil, likviditási problémák nincsenek, a cég fizetőképes és
kötelezettségeit határidőben teljesíti.
29. A mérlegforduló nap utáni események
A Társaság 2018.01.10-én értékesítette 100 %-os a Thin Film Solár Zrt. tulajdonát.
A Társasággal szemben, kártérítés megfizetése iránt, keresetet terjesztettek elő, azonban jelenleg
eljárásjogi értelemben nincs folyamatban per, a perindítás joghatásai nem álltak be (a viszontkereset
tekintetében). A Kartonpack Nyrt. vitatta a kártérítési követelés jogalapját, összegszerűségét,
esedékességét, a Kartonpack Nyrt. jogi álláspontja szerint a kereset teljességgel megalapozatlan.
Tekintettel a vitatásra, a felperesnek szakértő kirendelését kell kérnie az összegszerűség megállapítása
miatt, ezt követően a per esetleges későbbi szakaszában lehet “értékelni” majd a kártérítési követelés
összegszerűségét. A peres eljárás későbbi esetleges szakában a Társaság a megfelelő időben megteszi
a szükséges intézkedéseket.
Az év vége óta más jelentős gazdasági esemény nem történt.
30. Egyéb jelentős információk
Foglalkoztatottak létszáma
2016. december 31.

2017. december 31.

103

100

A teljes alkalmazásban állók létszáma 94 fő volt 2017. december 31-én.
Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma
2016.12.31-én

2017.12.31-én
végződő év

95

94
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31. Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok

Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan

Igen

Nem

Igen

---

Konszolidált

---

Nem

Számviteli elvek

Magyar ---

Auditált

IFRS

IFRS

Egyéb

---

Konszolidációs körbe bevont társaságok

NEMLEGES

Saját tulajdonban lévő részvények (db) alakulása a tárgyévben

január 1.

december 31.

---

---

32. A jelentés közzététele
A jelentés közzétételére 2018. május 08-án kerül sor a következő közzétételi helyeken: a
Budapesti Értéktőzsde, illetve a Kartonpack Nyrt. honlapja és MNB felügyelet által üzemeltetett
közzétételi honlap (www.bet.hu, www.kartonpack.hu, www.kozzetetelek.hu). A jelentés
ettől a naptól kezdve megtekinthető a Társaság székhelyén (4030 Debrecen, Galamb u. 11.).
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33. Felelősségvállaló nyilatkozat

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy a Társaság
2017. évi éves jelentésében szereplő adatok a valóságnak megfelelnek, és a jelentés nem hallgat el
olyan tényt, amely a társaság megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A jelentés tartalmáért
a Társaság felelősséget vállal.

A Társaság kijelenti, hogy teljes felelősséget vállal arra, hogy a nyilvánosságra hozott 2017. évi
éves jelentés, a tényleges helyzet megállapításához szükséges bizonylatokat, adatokat,
információkat teljes körűen tartalmazza, és a vonatkozó magyar és IFRS standardok, előírások
szerint valós tartalommal került összeállításra.

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság felelősséget vállal annak a
bizonyított kárnak a megtérítéséért is, amelyet a rendszeres és rendkívüli tájékoztatás
elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával esetlegesen okozott.

Debrecen, 2018.05.08.

71

