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Tisztelt Részvényeseink! 

 

 

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (továbbiakban Társaság) a 

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak (IFRS) (és a magyar számviteli szabályoknak is) 

megfelelően készítette el a 2018. üzleti év első félévének gazdálkodási adatait tartalmazó féléves 

pénzügyi jelentését. A közzétett beszámoló konszolidált, nem auditált jelentés. 

 

 

Üzleti jelentés 

/2018. első félév/ 

 

 

Makrogazdasági környezet elemzése (Forrás: KSH) 

 

 

Magyarország bruttó hazai terméke a nyers adatok szerint 2018. I. félévében 4,6%-kal nőtt az előző év 

azonos időszakához viszonyítva. Az I. negyedév, mint ismert 4,4%-os növekedést hozott, míg a II. 

negyedév 4,6%-os növekedést mutatott a bázisév hasonló időszakához viszonyítva.  A II. negyedév az 

I. negyedévhez képest 1,0 %-os növekedést hozott.  

 

A növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, legnagyobb mértékben a piaci alapú 

szolgáltatások.  

 

Összességében az első félév bruttó hazai termék adatait összehasonlítva a bázis év adataival, a 

változás mértéke a kiigazításokkal korrigálva 4,6%-os emelkedést mutat. 

 

Az ipari termelés 2018. január-júniusban az előző év azonos időszakához képest 3,5%-kal emelkedett. 

Az összes értékesítés 64,0%-át adó külpiaci eladások volumene 1,6 %-kal, a 36,0%-át képviselő hazai 

értékesítés 5,7%-kal bővült. 2018 júniusában az ipari termelés 4,2%-kal haladta meg az egy évvel 

korábbit. 

 

Az ipari termelés Magyarország minden régiójában nőtt, a legnagyobb mértékben Észak-

Magyarországon 8,6%, a legkevésbé Dél-Alföldön, mértéke 0,6 %. 

 

2018. I. félévében a beruházások 13,0 %-kal nőttek az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 

 

A 2018. január-júniusban a kivitel értéke 53,4 milliárd euró (16.756 milliárd forint), a behozatalé 49,2 

milliárd euró (15.426 milliárd forint), a külkereskedelmi mérleg 4,2 milliárd euró (1.330 milliárd 

forint). A kivitel euró értéke 5,2%-kal, a behozatalé 6,3%-kal emelkedett. 
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A 2018. április-júniusban a foglalkoztatottak létszáma 4 millió 475 ezer fő volt, 55 ezerrel több, mint 

egy évvel korábban. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 69,3% volt, emelkedett. 

 

2018. júniusban a 2017. júniusihoz képest az ipar belföldi értékesítésének árai 7,3%-kal, az 

expotértékesítésé 7,6%-kal emelkedtek. 2018. január-júniusban a 2017. január-júniusihoz képest a 

belföldi és az exportértékesítés árai egyaránt 4,4%-kal nőttek, így az ipari termelői árak átlagosan 

4,4%-kal magasabbak voltak. 

  

Az MNB Monetáris Tanácsa 2018. évben nem változtatta a jegybanki alapkamatot, amely 2016.05.25. 

óta 0,90%.   

 

Az euró árfolyam (MNB hivatalos devizaárfolyama) az első félévben 308,33 EUR/HUF (január 05.) 

és 328,60 EUR/HUF (június 29.) között mozgott. 

 

 

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 2017. év után 2018. üzleti évre a piaci pozíció 

megtartásával, és az árbevétel 3%-os emelkedésével számol terveiben (2.250.000 eFt) a Társaság.  

 

 A 2018. évre a piaci folyamatokat ismerve, és figyelembe véve a hazai és nemzetközi gazdasági 

előrejelzéseket, az árbevétel 3%-os növekedése a reális cél. Ezen belül a belföldi nettó árbevétel a 

tervek szerint 1.867.000 eFt, az export pedig 383.000 eFt lesz a tervek sikeres teljesítése alapján.  Ez 

az összességében tervezett 3%-os növekedés az, ami a piaci folyamatok tervszerű, rendszeres 

elemzésével, megfelelő biztonsági szempontok figyelembevétel még reálisan tervezhető volt.  

 

A Társaság évek óta az árbevétel tartós emelkedését tervezi, annak ellenére, hogy a piacon a 

fokozott árverseny miatt tartós az árak mérséklődése. 

 

A közösségen belüli értékesítés terve 233.000 eFt, a közösségen kívüli értékesítésé 150.000 eFt, amely 

így várhatóan az exportértékesítés 5%-os növekedését eredményezi majd. 

 

Az első féléves árbevétel 1.231.841 eFt, az éves tervezettnek 54,7%-a. 

 

Már 2018. üzleti év első féléves gazdálkodási adatainak alapján is igazolódni látszik a terv 

megalapozottsága, és mivel a gazdasági mutatók makroszinten is gazdasági növekedést mutatnak, 

talán az éves tervszámok teljesítése is megvalósul. 

 

Az első féléves 1.231.841 eFt nettó árbevétel 1.009.777 eFt belföldi értékesítésből (az éves terv 

54,1%-a) és 222.064 eFt exportértékesítésből (az éves terv 58,0%-a) áll össze. 
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2018. (2017.) év Társaságot érintő eseményei 

 

 2017. december 21-én a Társaság megalapítja a SOLFAIR CO. Ltd-t. (székhely: Global 

Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seychelles Köztársaság; jegyzett tőke: 

10.000 USD). 

 

 2018. január 10-én a 1/2018 (január 9.) számú Igazgatósági határozat alapján értékesíti a 

Thin Film Solar Zrt.-t a GODAR HOLDINGS LIMITED (Székhely: CY-3025 Limasol, 

Agies Fylaxeos Aristodemou buildings 64. 3. emelet 302.; Ciprusi Köztársaság) 

társaságnak. A vételár kiegyenlítése legkésőbb 2019. január 9-ig esedékes. 

 

 2018. március 10-én a Társaság a rendkívüli közgyűlésén megválasztja könyvvizsgálónak 

a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., amely később visszamondja a megbízást. 

 

 2018. április 26-án a Társaság a rendkívüli közgyűlésén megválasztja a Társaság 

könyvvizsgálójává Bárány Terézia egyéni vállalkozót (ev: 51042154, székhely: 2040 

Budaörs-Kamaraerdő, Kismartoni utca 86.; adószáma: 67980923-1-33), a 2017-es és 

2021-es üzleti évre, a 2021. évről készített éves beszámolót elfogadó közgyűlés 

időpontjáig, de legkésőbb 2022. év május hó 31. napjáig szóló határozott időtartamra. 

 

 2018. április 27-én nem határozatképes a Társaság évi rendes közgyűlése, amely a 2017. 

gazdálkodási évről határozott volna. 

 

 2018. május 8-án a Társaság évi megismételt rendes közgyűlése elfogadja a 2017. 

gazdálkodási évről szóló beszámolót. 

 

 2018. június 7-én Társaság közgyűlést tart. 

 

 

2018. üzleti év tervezett főbb célkitűzései 

 

A Kartonpack Nyrt. célja az elkövetkező években 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. 

 

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, konszolidált, nem auditált 

 

    adatok eFt 

 

2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

A) Szokásos tevékenységből származó jövedelem     

   
Bevétel 1.180.202 1.231.841 

Működési költség 1.056.311 1.106.916 

Egyéb működési bevétel 26.001 826 

EBITDA 149.892 125.751 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 57.959 50.407 

Üzemi eredmény 91.933 75.344 

Kamatráfordítás (4.740) (3.529) 

Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás) 7.999 (7.380) 

Adózás előtti eredmény 95.192 64.435 

Nyereségadó 16.045 36.068 

Adózott eredmény 79.147 28.367 

B) Egyéb átfogó eredmény     

      

Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből 

nyereség/veszteség, adóráfordítással (240) (50) 

Egyéb átfogó eredmény (240) (50) 

      

Teljes átfogó eredmény 78.907 28.317 

 

 

 

 



Féléves Jelentés                    

2018. június 30. 

 5 

Vezetőségi jelentés 

 

 

A Kartonpack Nyrt. 2018. első félévi gazdasági tevékenységének értékelése: 

 

 

2018. első félévében az adózott eredmény (jövedelem) 28.367 eFt volt. Az üzemi tevékenység 

eredménye 75.344 eFt, amely 16.589 eFt-tal kevesebb, mint az előző év hasonló időszakában, a 

pénzügyi eredmény 10.909 eFt veszteség. Az adózás előtti eredmény 64.435 eFt.  

 

Az egyéb átfogó eredmény (jövedelem) 50 eFt veszteség,  amely az értékesíthető pénzügyi eszköz az 

IFRS módszertan szerinti átértékeléséből (adóhatással) adódik. 

 

A teljes átfogó jövedelem (eredmény) a 2017. évi 116.499 eFt után a 2018. üzleti év első félévében 

28.317 eFt. 

 

Az üzemi (üzleti) eredményt a belföldi értékesítés 21.051 eFt-os, 2,1%-os, és az export (közösségen 

belüli és kívüli értékesítés) 30.588 eFt-os, 16,0%-os növekedésével, tervszerű anyag és 

bérgazdálkodás mellett érte el a Társaság. 

 

Az Nyrt. az 64.435 eFt adózás előtti eredményét 1.452.050 eFt induló saját tőkével, átlagosan 822.461 

eFt forgóeszköz-állomány és átlagosan 1.168.447 eFt értékű befektetett eszköz működtetésével érte el.  

 

A befektetett eszközök állománya 346 eFt-tal, a forgóeszközök állománya 152.278 eFt-tal, a saját tőke 

pedig az adózott eredménnyel nőtt. 2018. első félévének végén a cég az immateriális javakat és a 

tárgyi eszközöket bekerülési értéken, nyilvántartás szerinti értéken mutatta ki. 

 

 

Az EBITDA 2018. első hat hónapjában 125.751 eFt volt 24.141 eFt-tal kevesebb, mint a 

bázisidőszakban. Az üzemi (üzleti) eredmény 75.344 eFt 16.589 eFt-tal, 18%-kal alacsonyabb, mint az 

előző bázis félévben. 

 

A 2018. gazdálkodási év első félévében adóráfordításának értéke 36.068 eFt. Ez 1.636 eFt társasági 

adóból, 12.479 eFt iparűzési adóból, 1.872 eFt innovációs járulékból és 20.081 halasztott adóból áll 

össze. 
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Az eredménykimutatás elemzése: 

 

 

BEVÉTELEK: 

 

A Társaság IAS 1-nek megfelelő tartalommal költségnem szerinti csoportosítással készítette el, vezette 

le éves konszolidált eredményét.   

 

A fő tevékenység összes bevétele 1.231.841 eFt. Ebből 1.009.77 eFt a belföldi értékesítés nettó 

árbevétele és 222.064 eFt az exportértékesítésé (közösségen belüli és kívüli értékesítés). 

 

Tehát az értékesítés 81,97%-a a belföldi értékesítésből származik. Az értékesítés nettó árbevétele 

4,4%-kal nőtt, ezen belül a belföldi értékesítés 2,1%-kal, az exportértékesítés 16,0%-kal magasabb, 

mint a bázis időszakban. Az egyéb bevételek összege 826 eFt. 

 

Ezen kívül a pénzügyi műveletek bevétele 14.187 eFt. 

 

A saját teljesítmények aktivált értéke -49.853 eFt, amely a saját termelésű készletek állományának 

csökkenéséből (változásából) adódik, a bázisév végéhez képest. 

 

Az összes bevétel (az aktivált saját előállítású készletek állományváltozása nélkül) 1.256.854 eFt, ez 

39.891 eFt-tal, azaz 3,3%-kal több mint 2017. év hasonló időszakában. 

 

A bevételszerkezet alakulása: fő tevékenységből 98,8%, az egyéb bevételből 0,07%, a pénzügyi 

műveletekből 1,14% származott. 

 

 

KÖLTSÉGEK és RÁFORDÍTÁSOK: 

 

A cég összes fő tevékenységgel összefüggő működési ráfordítása az év első félévében 1.107.470 eFt 

volt. Ebből 749.509 eFt az anyagjellegű ráfordítások, 299.321 eFt a személyi jellegű ráfordítások, 

50.407 eFt az értékcsökkenési leírás, 8.233 eFt az egyéb ráfordítások összege. 

 

Az anyagjellegű ráfordítások 592.650 eFt anyagköltségből, 135.162 eFt értékű igénybe vett 

szolgáltatásból, 9.633 eFt egyéb szolgáltatások és 12.064 eFt eladott áruk beszerzési értékéből tevődik 

össze. Az anyagjellegű ráfordítások a bázishoz képest csökkentek. 

 

A személyi jellegű ráfordítások 230.867 eFt bérköltségből, 16.916 eFt személyi jellegű egyéb 

kifizetésekből és 51.538 eFt bérjárulékokból adódik össze. A személyi jellegű ráfordítások értéke a 

bázis félévhez képest 44.062 eFt-tal magasabb. 

 

 

A pénzügyi műveletek ráfordítása 25.096 eFt. A pénzügyi lízing fizetett kamat értéke 3.529 eFt. 
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A Társaság működési ráfordításainak 67,68%-a anyagjellegű, 27,03%-a személyi jellegű, 4,55%-a 

értékcsökkenési leírás, és 0,74%-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 2018. június 30-án 1.168.620 eFt befektetett és 898.600 eFt forgóeszközből állt. 

Az eszközstruktúrán belül a befektetett eszközök és a forgóeszközök aránya 56,5%-43,5%. 

 

A befektetett eszközök 1.155.888 eFt értékű tárgyi eszközből és 12.732 eFt befektetett pénzügyi 

eszközből áll. 

 

A 2018. első félében jelentősebb tárgyi eszköz beruházás nem történt, a befektetett eszközök 

állománya 346 eFt-tal nőtt. 

 

A forgóeszköz állomány a termelés dinamikájának megfelelően változott az egész üzleti év során, ami 

az év végi záró állományhoz képest félévkor 152.278 eFt növekedést okozott. 

 

A saját tőke értéke az átfogó eredménnyel 1.452.050 eFt-ról 1.480.367 eFt-ra emelkedett. 

 

        adatok eFt 

  
Jegyzett  

tőke 

Tőke- 

tartalék 

Eredmény 

tartalék 

Értékelési 

tartalék 

Saját tőke 

összesen 

      

2017. december 31. 101.030 18.171 1.150.397 182.452 1.452.050 

Adózott eredmény 

  

28.367 

 
28.367 

Egyéb átfogó eredmény 

   

(50) (50) 

2018. június 30. 101.030 18.171 1.178.764 182.402 1.480.367 

 

 

A befektetet eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 0,57. A saját tőke aránya az összes 

forráshoz 0,72. A saját tőke aránya az összes kötelezettséghez, azaz a saját tőke idegen tőke aránya 

2,52. Az összes kötelezettség aránya a saját tőkéhez 0,34. A saját tőke befektetett eszközök aránya 

1,27. A saját tőke jegyzett tőke aránya 14,65. 
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Pénzügyi helyzet: 

 

Az Nyrt. pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató I.) 0,77-szeresét, a 

pénzeszközei a követelésekkel és az értékpapírokkal a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási 

mutató II.) 2,81-szeresét fedezik. A forgóeszköz-állomány pedig a rövid lejáratú kötelezettségek 

(likviditási mutató III.) 4,09-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 1,1, ami azt mutatja, hogy 

egy egység tárgyi eszközre 1,1 egység árbevétel esik. 

 

Az élőmunka hatékonysága: A nettó árbevétel a létszámra vetítve 13.105 eFt/fő volt 2018. első 

félévében, azaz minden statisztikai létszámra 13.105 eFt árbevétel esik, amely a bázisévben 12.423 eFt 

volt. A nettó árbevétel és a bérköltség aránya 5,3. 

 

Az Társaság 2018. év első felében hatékonyan működtette eszközeit és hatékonyabbak voltak a cég 

munkavállalói is, mint a bázisév hasonló időszakában. 

 

 

Jövedelmezőség: 

 

Az üzemi tevékenység eredménye 75.344 eFt, ami a nettó árbevétel 6,12%-a. Az adózás előtti 

eredmény 64.435 eFt. A saját tőkearányos nyereség 4,4%. Az értékesítés költségszintje 93,63%. 

Adózott eredmény aránya a jegyzett tőkéhez 0,28. 

 

 

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 

2018. üzleti első felében nagyobb beruházás (papír raklap beruházási folyamat kivételével), 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 2018. évben is az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer 

működik. A rendszer ellenőrző auditját (2018.05.30.) 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 (2018.05.30.) 2018. évben az SGS Hungária Kft. végezte. 

 

2018.07.16-án az Nyrt. a Forest Stewardship Council (FSC) auditot (SGS Hungária Kft.) is sikeresen 

teljesítette. 
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Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

 

Pénzügyi beszámoló 
 

2018. június 30-án végződő félévre 

 a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint 

(konszolidált, nem auditált) 
Debrecen, 2018. október 04. 

 

 

 

Debrecen, 2018. október 04.  
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Mérleg 2018.06.30. 

 

    adatok eFt 

  Megjegyzés 

2017. 

december 31. 

2018. 

június 30. 

Immateriális javak 4 462 0 

Ingatlanok, gépek, berendezések 5 1.157.632 1.155.888 

Tartósan adott kölcsön 6 5.795 9.432 

Értékpapírok 8 4.385 3.300 

Halasztott adó követelések 9 0 0 

Befektetett eszközök  
 

1.168.274 1.168.620 

    Készletek 10 289.936 281.418 

Vevő- és egyéb követelések (benne AIE) 11 297.199 448.959 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 13 160.040 168.223 

Forgóeszközök összesen 
 

747.175 898.600 

    
Eszközök összesen   1.915.449 2.067.220 

    Jegyzett tőke 1.2 101.030 101.030 

Tőketartalék 
 

18.171 18.171 

Eredménytartalék 
 

1.150.397 1.178.764 

Átértékelési tartalék   182.452 182.402 

Saját tőke 
 

1.452.050 1.480.367 

    Hosszú lejáratú lízingtartozás 14 237.085 250.770 

Halasztott adó kötelezettség 9 14.211 34.287 

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 
 

251.296 285.057 

    Rövid lejáratú lízingtartozás 14 96.713 51.734 

Szállítói kötelezettségek 15 56.399 88.993 

Céltartalékok 16 3.022 0 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

és passzív időbeli elhatárolás 17 55.969 161.069 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 
 

212.103 301.796 

    
Kötelezettségek összesen   463.399 586.853 

    
Saját tőke és kötelezettségek összesen   1.915.449 2.067.220 
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Eredménykimutatás 2018. év első félév 

 

    adatok eFt 

 

Megjegyzés 2017.06.30-án  2018.06.30-án  

    végződő félév 

    
Termék (szolgáltatás) értékesítés árbevétele 18 1.180.202 1.231.841 

Árbevétel   1.180.202 1.231.841 

    
Anyagjellegű ráfordítások 19 793.600 749.509 

Személyi jellegű ráfordítások 20 255.259 299.321 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 21 57.959 50.407 

Egyéb működési ráfordítások 22 4.543 8.233 

Működési ráfordítás   1.111.361 1.107.470 

    
Egyéb működési bevétel 23 26.001 826 

Saját termelésű készletek állományváltozása 10 (2.909) (49.853) 

    
Üzleti tevékenység eredmény   91.933 75.344 

    
Kamatbevétel 

 

0 0 

Kamatráfordítás 
 

(4.740) (3.529) 

Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás) 
 

7.999 (7.380) 

Pénzügyi eredmény 24 3.259 (10.909) 

    
Adózás előtti eredmény   95.192 64.435 

    
Nyereségadó 25 16.045 36.068 

   

  

Adózott eredmény   79.147 28.367 

    
A társaság részvényeseire jutó eredmény 26 79.147 28.367 

    
Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft 26 157 56 
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Teljes átfogó eredmény 2018. év első félév 

 

    adatok eFt 

 

Megjegyzés 2017.06.30-án  2018.06.30-án  

    végződő félév 

    
Adózott eredmény   79.147 28.367 

    
Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből 

nyereség/veszteség, adóráfordítással 27 (240) (50) 

    
Egyéb átfogó eredmény   (240) (50) 

    
Teljes átfogó eredmény   78.907 28.317 
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Kimutatás saját tőke változásáról 

2018. június 30. 

 

        adatok eFt 

  
Jegyzett  

tőke 

Tőke- 

tartalék 

Eredmény 

tartalék 

Értékelési 

tartalék 

Saját tőke 

összesen 

      

2016. december 31. 101.030 18.171 1.034.913 181.437 1.335.551 

Adózott eredmény 

  

115.484 

 
115.484 

Egyéb átfogó eredmény 

   

1.015 1.015 

2017. december 31. 101.030 18.171 1.150.397 182.452 1.452.050 

Adózott eredmény 

  

28.367 

 
28.367 

Egyéb átfogó eredmény 

   

(50) (50) 

2018. június 30. 101.030 18.171 1.178.764 182.402 1.480.367 
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Cash flow kimutatások 2018. év első félév 

 

  adatok eFt 

 

2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

   
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG 

  Adózás előtti eredmény 95.192 64.435 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 57.959 50.407 

Befektetett eszközök leírása átértékelése, értékesítése 0 328 

Kamatköltség 4.740 3.529 

Kamatbevétel 0 0 

Nem realizált árfolyamnyereség (240) (50) 

   Követelések változása (111.338) (155.292) 

Készletek forgóeszközök változása 0 8.518 

Kötelezettségek változása 151.914 154.748 

   Fizetett, fizetendő nyereségadó (16.045) (36.068) 

Üzleti tevékenységből származó nettó cash flow 182.182 90.555 

   
BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG 

  Tárgyi eszközök és immateriális jav, beszerzése (33.135) (48.201) 

Tárgyi eszközök és immateriális jav, értékesítése 0 652 

Fizetet kamat 0 0 

Kapott kamat 0 0 

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow (33.135) (47.549) 

   
FINANSZIROZÁSI TEVÉKENYSÉG 

  Hitelfelvétel 0 0 

Hiteltörlesztés (57.752) (31.294) 

Fizetett kamat (4.740) (3.529) 

Fizetett osztalék 0 0 

Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow (62.492) (34.823) 

   Pénzeszközök növekedése/csökkenése 86.555 8.183 

Pénzeszközök az időszak elején 161.789 160.040 

Pénzeszközök az időszak végén 248.344 168.223 
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A konszolidált jelentésbe bevont és nem bevont részesedések 2018.06.30-án. 

 

 

Leányvállalatok székhely     

  
Székhely 

Novoprint Zrt. 2510 Dorog, Esztergomi út. 15 

I-VEST 2005 Kft. 2142 Nagytarcsa, Kossuth L utca 12. 

SOLFAIR CO. Ltd. (2) 
Global Gateway 8, Rue De La Perle, 

Providence, Mahe, Seychelles 

Köztársaság 

      

 

 

Leányvállalatok részesedés szerint (az egyedi 

beszámolóban bemutatott részesedés)     

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Novoprint Rt. 0 0 

I-VEST 2005 Kft. 0 0 

Thin-Film Solar Zrt. (EcoSolifer Zrt.) (1) 0 0 

SOLFAIR CO. Ltd. (2) 0 2.821 

Részesedés leányvállalatban 0 2.821 

      

 

 

(1) 2018. január 10-én a 1/2018 (január 9.) számú Igazgatósági határozat alapján értékesíti a 

Thin Film Solar Zrt.-ét a GODAR HOLDINGS LIMITED (Székhely: CY-3025 Limasol, Agies 

Fylaxeos Aristodemou buildings 64. 3. emelet 302.; Ciprusi Köztársaság) társaságnak. A vételár 

kiegyenlítése legkésőbb 2019. január 9-ig esedékes. 

 

(2)   SOLFAIR CO. Ltd-t 2017. december 21-én alapította a Társaság. (székhely: Global 

Gateway 8, Rue De La Perle, Providence, Mahe, Seychelles Köztársaság; jegyzett tőke: 10.000,- 

USD) 

 

A GODAR HOLDINGS LIMITED a SOLFAIR CO. Ltd. leányvállalata. 

 

A SOLFAIR CO. Ltd-t és annak leányvállalatát a GODAR HOLDINGS LIMITED bevonta 

konszolidált féléves jelentésébe a Társaság. 
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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 SOLFAIR CO. Ltd. (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.  

 

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. 

 

Részesedés társult vállalkozásban     

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

TF-PV Europe Kutatási és Fejleszt. Kft. 0 0 

Tartós részesedés társult vállalkozásban 0 0 
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Kiegészítő Melléklet a 2018. első félévi 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 

 

 

1.2. A Társaság részvény információja 

 

KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság aktuális alaptőkéje 2018. 

június 30-án: 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.  
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Részvény: valamennyi részvény teljes egész osztalékra és szavazatra jogosító törzsrészvény. Egy 

részvény, egy szavazat. 

 

 

Jelenlegi besorolás Instrumentum típus: Részvények Standard  

 

 

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2018.06.30. 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 2018.06.30. napján 

 

          

Részvénysorozat 
Kibocsátott 

darabszám 

Szavazati 

jogra jogosító 

részvények 

Részvényenkénti 

szavazati jog 

Összes 

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 

 

 

 

 

Tulajdonosi összetétel 2017. december 31-én az ismert adatok alapján 

 

Részvényesek 

Részvények névértéke 

Ország db % 

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 2 0,000% Magyarország 

Belföldi magánszemély 1.003 0,199% Magyarország 

Ismeretlen 11 0,002% 

 
Összesen 505.150 100,000%   

 

 



Féléves Jelentés                    

2018. június 30. 

 20 

 

Tulajdonosi összetétel 2018. június 30-én az ismert adatok (a Társaság nyilvántartása szerint) 

alapján 

 

Részvényesek 

Részvények névértéke 

Ország db % 

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 2 0,000% Magyarország 

Belföldi magánszemély 1.003 0,199% Magyarország 

Ismeretlen 11 0,002% 

 
Összesen 505.150 100,000%   

 

1.3  Az irányítás 

 

A Társaság irányító testülete 2016.06.30. napján 

            

Jelleg Név Beosztás 
Megbízás 

kezdete 
Megbízás vége 

Részvény 

tulajdon (db) 

IT Stefanovits Gábor   2018.04.26. határozatlan 0 

IT Schneider Ferenc   2017.03.03. határozatlan 0 

IT Kerék László   2018.04.26. határozatlan 0 

IT Palkó Lajos   2018.06.07. határozatlan 0 

FB dr. Kalász Imre   2017.03.13. 2020.03.13. 0 

FB dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika 2018.04.26. 2021.04.26. 0 

FB 
Szabó István 

Balázsné 
  2018.06.07. 2021.06.07. 0 

SP Tóth Gábor cégvezető 2015.04.22. 2020.04.22. 800 

 

Az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság tagjaiból áll. 

 

1.4.  Az Igazgatóság stratégiai, üzletfejlesztési lépései a 2010-2018-as 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 
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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: 01-

10-047791). A Zrt.-ben 2013. évben végrehajtott tőkeemelés Nyrt.-re vonatkozó összege 30.000 eFt 

volt.  

 

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%. 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. 
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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 szerepelt. 

 

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 

tartotta nyilván. Az IFRS beszámolójában a Befektetés értékét 0 Ft-on szerepeltette. 

 

2018. január 10-én a 1/2018 (január 9.) számú Igazgatósági határozat alapján értékesíti a Thin 

Film Solar Zrt.-ét a GODAR HOLDINGS LIMITED Cipruson bejegyzett társaságnak. A 

vételár kiegyenlítése legkésőbb 2019. január 9-ig esedékes. 

 

 A Társaság a Thin –Film Solár Zrt.-vel szemben fennálló 65.000 eFt-os követelését, kapcsolódva 

a befektetés értékeléséhez, nem realizálhatónak értékeli. A követelés 2018. június 30-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. Egyrészt 2018. évben a Kartonpack Nyrt. nem rendelkezik 50 

százalékot meghaladó tulajdonosi hányaddal, illetve 50 %-ot meghaladóan a szavazatok 

többségével, azaz meghatározó befolyást nem tud gyakorolni a TF-PV Europe Kft. felett, 

másrészt a TF-PV Europe Kft. 2017. évről nem tett közzé éves mérleget, beszámolót, 

harmadrészt 2018. év első félévében sem kapott semmiféle  adatot a TF-PV Europe Kft-től, ezért 

nem lehetett a konszolidációba bevonni. 

 

2016. üzleti évben az Igazgatóság döntésének megfelelően a Társaság papír raklap gyártósor 

fejlesztésébe kezdett. A beruházási mérleg soron szerepelő összegekből 2016. év végéig 27.027 

eFt, 2017. év végéig 78.806 eFt, 2018. június 30-ig 123.150 eFt, a papír raklap gyártósorra költött 

összegek. A gyártósor üzembe állítása 2018 második félévében várható. 

 

 

2. Számviteli politika 

 

A Társaság számviteli politikájának részletesebb bemutatása az éves beszámoló része. A féléves 

jelentés minden lényeges eleménél említésre kerül az adott területre vonatkozó számviteli 

politika elv. 
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3. A Társaság által alkalmazott devizaárfolyamok 

 

 

    

  
2017. üzleti év 2018. üzleti félév 

 
  

EUR/HUF nyitó 311,02 310,14 

EUR/HUF záró 310,14 328,60 

      

   
USD/HUF nyitó 293,69 258,82 

USD/HUF záró 258,82 282,06 

      

 

 

 

4. Immateriális javak 

 

    

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Szellemi termékek 462 0 

Immateriális javak 462 0 

      

 

 

 

5. Ingatlanok, gépek berendezések 

 

Ingatlanok, gépek berendezések összesen (lízingelt gépek is)   

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 262.205 259.790 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 775.303 730.794 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 37.062 34.041 

Beruházások, felújítások 83.062 131.263 

Ingatlanok, gépek, berendezések 1.157.632 1.155.888 
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Lízingelt gépek     

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

BOBST Novacut 106E stancgép 73.790 68.066 

Audi Q7 3.0 TDI szgk. 14.258 12.870 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-

5+L tartozékokkal 435.434 410.855 

Lízingelt gépek 523.482 491.791 

      

 

 

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. 

 

 

    

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Tartósan adott kölcsön éven túli 5.795 9.432 

Tartósan adott kölcsön éven belüli (11) 1.398 905 

Tartósan adott kölcsön 7.193 10.337 

      

 

 

8. Értékpapírok 

 

A Társaság 5.000 db PannErgy Nyrt. részvénnyel rendelkezik, amelynek 2018. június 30-i értéke: 

 

    

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

PannErgy Nyrt. 3.355 3.300 

Kiszöv Kft. 1.030 0 

Értékpapírok 4.385 3.300 

      

 

A Társaság a Kiszöv Kft.-ben lévő, 1.030 eFt értékben nyilvántartott üzletrészét 2018. április 23-

án a Kartonpack Szövetkezeti Alapítványnak (székhely: 4031 Debrecen, Galamb utca 11-15., 

nyilvántartási szám: 09-01-0000330, adószám: 19123790-1-09) ajándékozta. 
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9. Halasztott adó követelés (kötelezettség) 

 

    

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Immateriális javak leírásából 1.235 621 

Tárgyi eszköz nettó értékéből (24.765) (26.215) 

Részesedés leányvállatokban és 

társult vállalkozásban 17.858 23 

Követelés társult vállalkozással szemben 5.850 5.850 

Elhatárolt veszteség 1.004 1.004 

Vevő követelés értékvesztése 100 100 

Céltartalék képzéséből 272 0 

Ingatlan valós értéken (15.595) (15.505) 

Értékpapír valós értéken (170) (165) 

Halasztott adó követelés (kötelezettség) nettó (14.211) (34.287) 

      

 

 

10. Készletek, saját termelésű készletek állományváltozása 

Készletek     

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Anyagok 203.032 244.335 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 32.036 12.525 

Késztermékek 54.868 24.558 

Készletek  289.936 281.418 

      
 

 

Saját termelésű készletek állományváltozása 

  
  2017.12.31-én  2018.06.30-án  

  végződő év végződő félév 

Saját termelésű készletek állományváltozása 24.174 (65.385) 

Saját termelésű készletek állományváltozása 24.174 (65.385) 

      



Féléves Jelentés                    

2018. június 30. 

 26 

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

viszonylatában. 

 

11. Vevő- és egyéb követelések (benne AIE) 

 

      

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásokból (vevők) 282.414 423.587 

Egyéb követelések 13.932 25.372 

Költség aktív időbeli elhatárolása 853 0 

Vevő- és egyéb követelések (benne AIE) 297.199 448.959 

      
 

 

A vevői követelések határideje 8-60 nap között változik.  

 

 

Vevő követelések belföld/külföld (földrajzi) bontásban 

 
  

2017. december 31. 2018. június 30. 

Belföldi vevők 260.516 385.266 

Külföldi vevők (EU és Oroszország) 23.006 39.429 

Vevő követelés értékvesztése (belföld) (1.108) (1.108) 

Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásokból (vevők) 282.414 423.587 

      

 

 

 

 13. Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 

      

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Bankbetétek 159.823 167.413 

Pénztár 217 810 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 160.040 168.223 
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14. Lízingelt gépek 

 

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. 

 

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 háromszáznyolcvannégymillió-

kettőszáztizennégyezer Ft. A lízing futamideje 5 év. 

 

Az előbb felsorolt lízingekből az összes kötelezettség 2018.06.30-án 302.504 eFt amelyből a 

beszámolóban 2018. éven belüli tartozás 51.734 eFt és az éven túli 250.770 eFt. 

 

 

Fennálló lízing kötelezettségek: 

 

 

Lízingelt gépek     

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

BOBST Novacut 106E stancgép 19.550 11.231 

Audi Q7 3.0 TDI szgk. 10.169 9.006 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-

5+L tartozékokkal 304.079 282.267 

Lízingelt gépek 333.798 302.504 
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Éven túli tartozás     

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

BOBST Novacut 106E stancgép 1.525 1.615 

Audi Q7 3.0 TDI szgk. 7.149 7.149 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-

5+L tartozékokkal 228.411 242.006 

Lízingelt gépek (éven túli) 237.085 250.770 

      

 

 

Éven belüli tartozás     

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

BOBST Novacut 106E stancgép 18.025 9.616 

Audi Q7 3.0 TDI szgk. 3.020 1.857 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-

5+L tartozékokkal 75.668 40.261 

Lízingelt gépek (éven belüli) 96.713 51.734 

      

 

 

 

15. Szállítói kötelezettségek 

 

 

    

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Belföldi szállítók 39.374 45.335 

Külföldi szállítók 17.025 43.658 

Szállítói kötelezettségek 56.399 88.993 

      

 

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

 

IAS 37 Céltartalékok és függő kötelezettségek azonosítása 

 

Céltartalék     

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Ki nem vett szabadság 3.022 0 

Céltartalék 3.022 0 

      

 

Az IAS Céltartalékok és függő kötelezettségek vizsgálata folyamán a Társaságnak függő 

kötelezettsége, 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) 

 

 

    

  
2017. december 31. 2018. június 30. 

Szja (elszámolás) kötelezettség 4.753 4.283 

ÁFA fizetendő 16.113 36.807 

Jövedelem elszámolási kötelezettség 20.185 20.447 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.474 11.145 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2.130 6.040 

Költség passzív időbeli elhatárolása 1.314 55.545 

Bevétel passzív időbeli elhatárolása 0 26.802 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

(benne PIE) 55.969 161.069 
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18. Árbevétel 

 

18.1. Árbevétel földrajzi megosztás szerint     

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 988.726 1.009.777 

Közösségen belüli 108.852 154.742 

Közösségen kívüli 82.624 67.322 

Árbevétel 1.180.202 1.231.841 

      

 

18.2. Árbevétel tevékenységek, szolgáltatások szerinti részletezése   

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

Termékértékesítés 1.156.595 1.207.989 

Anyageladás árbevétele 196 319 

Hulladék eladás árbevétele 16.126 14.806 

Göngyöleg eladás árbevétele 7.274 8.705 

Kötészeti szolgáltatás 11 22 

Anyagjellegű ráfordítások 1.180.202 1.231.841 

      

 

 

19. Anyagjellegű ráfordítások 

 

    

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

Anyagköltség 678.529 592.650 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 98.951 135.162 

Egyéb szolgáltatások értéke 6.719 9.633 

Eladott áruk beszerzési értéke 9.401 12.064 

Anyagjellegű ráfordítások 793.600 749.509 
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20. Személyi jellegű ráfordítások 

 

 

    

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

Bérköltség 190.330 230.867 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 18.212 16.916 

Bérjárulékok 46.717 51.538 

Személyi jellegű ráfordítások 255.259 299.321 

      

 

 

 

21. Értékcsökkenési leírás és amortizáció 

 

 

    

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 57.959 50.407 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 57.959 50.407 

      

 

 

 

22. Egyéb működési ráfordítások 

 

 

    

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

Elszámolt adók, illetékek költségvetéssel 2.997 3.022 

Helyi adók 1.159 1.159 

Vevő követelés értékvesztés/visszaírás 

 

4.035 

Egyéb ráfordítás 387 17 

Egyéb működési ráfordítások 4.543 8.233 
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23. Egyéb működési bevétel 

 

 

    

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

Később kapott visszatérítés 25.951 0 

Értékesített tárgyi eszköz bevétele 0 652 

Egyéb bevétel 50 174 

Egyéb működési bevétel 26.001 826 

      

 

 

24. Pénzügyi eredmény (kamatbevétel, kamatköltség) 

 

 

    

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

Kamatbevétel 0 0 

Kamatköltség (4.740) (3.529) 

Egyéb pénzügyi bevétel ráfordítás 7.999 (7.380) 

Részesedés társult vállalkozás eredményéből 0 0 

Pénzügyi eredmény 3.259 (10.909) 

      

 

 

25. Nyereségadó 

 

 

    

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

Társasági adó 1.426 1.636 

Iparűzési adó és innovációs járulék 11.897 14.351 

Halasztott társasági adó 2.722 20.081 

Adóráfordítás 16.045 36.068 
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26. Egy részvényre jutó eredmény (EPS) 

 

    

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

A Társasági részvényeseire jutó eredmény 79.147 28.367 

Forgalomban lévő törzsrészvények  

súlyozott átlagos száma, db 505.150 505.150 

Egy részvényre jutó eredmény (Ft) 157 56 

      

 

 

27. Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből származó eredmény, adóhatással 

 

      

  2017.06.30-án  2018.06.30-án  

  végződő félév 

Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből 

adóhatással nyereség/veszteség (240) (50) 

      

 

 

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.  
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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. 2018. üzleti félévben nagyobb beruházás nem 

volt. 

 

Ez természetesen a lehetőségek szempontjából feltétlenül pozitívan értékelendő, viszont a piacbővítés 

oldaláról nézve a feladat megoldása, azaz a megfelelő munkaellátottság tartalmazott kockázati 

elemeket. Az elmúlt üzleti évek (2017. év és a 2018. első félév) 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. 

      

  2017.12.31-én  2018.06.30-án  

  végződő év végződő félév 

Saját tőke 1.452.050 1.480.367 

Idegen tőke 463.399 586.853 

Saját tőke/ Idegen tőke 3,13 2,52 

Tőkefeszültség (Idegentőke /Saját tőke) 0,32 0,40 

      

 

(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 deviza 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 

tervezett és tényleges cash-flow adatok folyamatos nyomon követésével, valamint a pénzügyi eszközök és 

kötelezettségek lejáratainak egyeztetésével végzi. 
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Az Nyrt. pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató I.) 0,77-szeresét, a 

pénzeszközei a követelésekkel és az értékpapírokkal a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási 

mutató II.) 2,81-szeresét fedezik. A forgóeszköz-állomány pedig a rövid lejáratú kötelezettségek 

(likviditási mutató III.) 4,09-szeresét fedezi.  

 

A Társaság pénzügyi helyzete stabil, likviditási problémák nincsenek, a cég fizetőképes és 

kötelezettségeit határidőben teljesíti. 

 

29. A mérlegforduló nap utáni események 

 

A Kartonpack Nyrt. 2018. augusztus 27-én az alábbi rendkívüli tájékoztatást tette közzé: 

 

 

1/2018. (augusztus 26.) Igazgatóság határozata 
 
 

A Kartonpack Dobozipari Nyrt-re, mint magyarországi székhelyű nyilvánosan működő részvénytársaságban 

történő befolyásszerzésre a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény – Tpt. - hatálya kiterjed. 

A Társaság részvényeire, mint korlátozás nélkül forgalomba hozható értékpapírokra, azaz korlátozás nélkül 

forgalomképes részvények jogszerzésére alkalmazni kell a Tpt. befolyásszerzésre vonatkozó rendelkezéseit.  

A befolyásszerzés ténye és annak minősítése független attól, hogy a részvény tulajdonjogának 

megszerzésére milyen jogcímen kerül(t) sor. Így befolyásszerzésnek minősül a részvény tulajdonjogának, 

különösen adásvétellel, cserével, ajándékozással, apportálással vagy egyéb átruházási címen történő 

megszerzése, de befolyásszerzésnek számít a nem átruházási, hanem egyéb jogcímen történő 

részvénytulajdon szerzés, így például a jogutódlás is, vagy amikor végrehajtási eljárásban 

(kényszerértékesítés során) a jogszerzés nem szerződésen, hanem más, önálló jogcímen, árverésen alapul 

vagy a kényszerértékesítés során a jogszerzés bizományosi  értékesítés/bizományosi tulajdonjogszerzés 

keretében történik.  

A Kartonpack Dobozipari Nyrt-ben többségi tulajdonrésszel rendelkező Britton Capital & Consulting Kft. 

tulajdonát képező részvénycsomag végrehajtási eljárásban, azaz kényszerértékesítés során történő 

értékesítése/megszerzésése a Tpt. 68. §-ában foglalt kógens – a befolyásszerzés kötelező nyilvános vételi 

ajánlat útján történő - rendelkezések hatálya alatt áll. 

A nyilvános vételi ajánlat mellőzésével szerzett tiltott befolyás törvényes szankciója a részvények 

elidegenítési kötelezettsége, a tagsági jogok gyakorlásának tilalma. 

A jogellenes befolyásszerzők tagsági jogaikat a részvénytársasággal szemben nem gyakorolhatják (ipso 

iure), továbbá az a jogalany, aki részesedését jogellenesen szerezte meg, azt teljes egészében el kell 

idegenítenie (ipso iure) a törvény erejénél fogva. 
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A határozat ellen a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül jogorvoslatnak van helye a Ptk. 3:35. § -a 

alapján. 

A Kartonpack Dobozipari Nyrt. a honlapján és a rendkívüli tájékoztatás szabályai szerint nyilvánosságra 

hozza határozatát. 

 

A Kartonpack Nyrt. 2018. szeptember 19-én az alábbi rendkívüli tájékoztatásokat tette közzé: 

 

1) 

 

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 4030 

Debrecen, Galamb utca 11.; cégjegyzékszám: 09-10-000030) (Kibocsátó) feletti folyamatos 

felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság 

tér 9.; 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) az alábbi, 2018. szeptember 17. napján kelt, 

H-PJ-III-61/2018. számú h a t á r o z a t o t hozta. 

 

A fent megjelölt határozat rendelkező része 

 

Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben határidőben tegyen eleget valamennyi 

rendkívüli tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek, és ezen 

információkról a közzététel útján tájékoztassa az MNB-t. 

 

Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy – rendkívüli tájékoztatási kötelezettség keretében – 

haladéktalanul tegye közzé a jelen határozat indokolásában megjelölt leányvállalat alapítását, 

illetve a leányvállalat által eszközölt más vállalkozásba történő befektetés tényét, és ezen 

információkról közzététel útján tájékoztassa az MNB-t. 

 

Az MNB felszólítja a Kibocsátót, hogy – rendkívüli tájékoztatási kötelezettség keretében – 

haladéktalanul tegye közzé a jelen határozat indokolásában megjelölt társasági határozatok 

felülvizsgálata iránti perek megindítását, valamint ezen információkról közzététel útján 

tájékoztassa az MNB-t. 

 

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 

 

2) 

 

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 4030 

Debrecen, Galamb utca 11.; cégjegyzékszám: 09-10-000030) (Kibocsátó) 2017. december 21. 

napján megalapította a SOLFAIR CO. LTD társaságot a Seychelles Köztársaságban, 10.000 

USD jegyzett tőkével úgy, hogy a SOLFAIR CO. LTD egyszemélyes tulajdonosa a Kibocsátó. 

 

A SOLFAIR CO. LTD (leányvállalat) 2018. január 5. napján megszerezte a GODAR 

HOLDINGS LIMITED (Ciprusi Köztársaság) társaság 100 %-os részvénycsomag tulajdonjogát. 
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A KARTONPACK Dobozipari Nyrt., a Thin Film Solar Zrt-ben meglévő 100 %-os 

részvénycsomag tulajdonjogát 2018. január 10. napján átruházta a GODAR HOLDINGS 

LIMITED (Kibocsátó unokavállalata) társaságra. 

 

3) 

 

Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége felperes, KARTONPACK Nyrt. alperes 

ellen társasági határozat felülvizsgálata tárgyában indított perben – Debreceni Törvényszék 

előtti 1.G.40.102/2018. számú eljárásban, a bíróság a 2018. július 9. napján megtartott 

közgyűlésen meghozott határozatok végrehajtását felfüggesztette. A Tőzsdei Egyéni Befektetők 

Érdekvédelmi Szövetsége felperes, KARTONPACK Nyrt. alperes ellen társasági határozat 

felülvizsgálata tárgyában indított perben – Debreceni Törvényszék előtti 9.G.40.096/2018. számú 

eljárásban a bíróság a 2018. június 7. napján megtartott közgyűlésen meghozott határozatok 

végrehajtását felfüggesztette. A KARTONPACK Nyrt. érdemi ellenkérelmeiben a kereseti 

kérelmek elutasítását kéri, mint teljességgel alaptalant. A KARTONPACK Nyrt. határozott jogi 

álláspontja az, hogy valamennyi közgyűlési határozat a jogszabályoknak megfelelő, azok 

hatályon kívül helyezése nem indokolt. A felperes tényállításai körében a legjobb tudomása 

ellenére tett nyilatkozatokat, félrevezetve ezzel az eljáró Törvényszéket. Mint minden joggal, így 

a keresetindítás jogával is csak élni lehet, de nem visszaélni, a visszaélésszerű joggyakorlás 

jogilag tiltott magatartás. A KARTONPACK Nyrt. az 1.G.40.157/2017. számú perben (jelenleg 

nem jogerős) szinte teljes terjedelemben pernyertes lett a Tőzsdei Egyéni Befektetők 

Érdekvédelmi Szövetsége felperessel szemben. 

 

 

30. Egyéb jelentős információk 

 

Foglalkoztatottak létszáma   

2017. december 31. 2018. június 30. 

100 99 

    

 

 

A teljes alkalmazásban állók létszáma 93 fő volt 2018. június 30-án. 

 

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 

2017.12.31-én  2018.06.30-án  

végződő év végződő félév 

94 94 
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31. Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok 

 

Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan       

       
  Igen   Nem       

Auditált --- 

 

Nem 

   

       
Konszolidált Igen 

 

--- 

    

 

Konszolidációs körbe bevont társaságok         

       

A SOLFAIR CO. Ltd-t és annak leányvállalatát a GODAR HOLDINGS LIMITED 

bevonta konszolidált féléves jelentésébe a Társaság. 

              

 

 

 

 

Saját tulajdonban lévő részvények (db) alakulása a tárgyévben      

       

 

január 1. június 30. 

  

 

--- --- 

  
              

 

 

 

32. A jelentés közzététele 

 

Az adminisztrációs hiba okán a jelen – megfelelő jelentés - dokumentum   közzétételére 2018. 

október 04-én ismételten sor kerül 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.). 

 

 

http://www.bet.hu/
http://www.kartonpack.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
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33. Felelősségvállaló nyilatkozat 

 

 

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy a Társaság 

 

az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudása szerint elkészített 2018. első 

féléves beszámolója valós és megbízható képet ad a kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, 

pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről, továbbá 

 

a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és 

teljesítményéről, ismertetve a pénzügyi év hátralevő hat hónapját érintő főbb kockázatokat és 

bizonytalansági tényezőket. 

 

 

 

 

Debrecen, 2018. október 04.  

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 


