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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 2019. üzleti év gazdálkodási adatait tartalmazó éves pénzügyi jelentését. A közzétett 

beszámoló egyedi auditált jelentés. 

 

 

Üzleti jelentés 

/2019. év/ 

 

 

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

 

 

A 2019. üzleti évben gyógyszeripari célpiacnak kiválóan megfelelő humán és műszaki háttérnek 

köszönhetően, a Társaság piaci részesedését erősítve, 2.498.312 eFt volt az értékesítés árbevétele. Az 

elmúlt évek folyamatosan növekvő árbevétele (2017-es év 2.185.091 eFt és 2018-as év 2.323.770 eFt) után 

2019. évben 7,51%-kal nőtt az árbevétel a bázisévhez képest. 

 

A 2019 üzleti évre az elmúlt évekhez hasonlóan a piaci pozíció megtartását, árbevétel kismértékű 3%-os 

növekedését tervezte a Társaság.  

 

A Társaság 2019. évre a piaci folyamatokat elemezve, tervezte a hazai és nemzetközi gazdasági 

előrejelzéseket figyelembe véve, az árbevétel 3%-os emelkedését. A 2019. évi árbevétel tervezett összege 

2.400.000 eFt volt. Ezen belül a belföldi nettó árbevétel a tervezett értéke 1.850.000 eFt, az exporté pedig 

550.000 eFt.  A Társaság megítélése szerint ez a 1%-os belföldi és 10%-os exportnövekedés az, ami 

biztonságosan teljesíthetőnek tűnt.  

 

Annak ellenére volt tervezhető reálisan a belföldi értékesítés 1%-os növelése, hogy a piacon 

folytatódott a fokozott árverseny, ami inkább az értékesítési árak mérséklését, semmint emelését 

vonta (vonja) maga után az elmúlt években. 

 

A közösségen belüli értékesítés terve 350.000 eFt, a közösségen kívüli értékesítésé 200.000 eFt, amely így 

várhatóan az exportértékesítés 10%-os növekedését eredményezte volna. 

 

Az első féléves árbevétel 1.298.881 eFt, az éves tervezettnek (2.400.000 eFt) 54,12 %-a, így már 2019. 

üzleti év első féléves gazdálkodási adatainak alapján  is igazolódott a terv megalapozottsága, és mivel a 

gazdasági mutatók makroszinten is gazdasági növekedést mutattak, jól előre jelezhető volt az éves bevételi 

tervszámok teljesítése is. 
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Az árbevétel tervek teljesítése mellett azonban a kiadási tervek elsősorban az EUR-HUF viszony 

miatt sokkal magasabb értéken realizálódtak. 

 

 

2019. év Társaság gazdálkodását (működését) érintő eseményei 

 

 

 2019. március 25. a társaság közgyűlésén megbízza Bárány Terézia egyéni vállalkozót a 

konszolidált éves beszámoló vizsgálatára. (A 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.) 

 

 

 2019. április 16-án nem határozatképes a Társaság évi rendes közgyűlése, amely a 2018. 

gazdálkodási évről határozott volna. 

 

 

 2019. április 26-án a Társaság évi megismételt rendes közgyűlése elfogadja a 2018. 

gazdálkodási évről szóló beszámolót. 

 

 

 2019. szeptember 6-án Társaság közgyűlést tart. A közgyűlés napirendjén az Alapszabály 

módosítása és személyi kérdések is szerepeltek. Az alábbi fontosabb, a működést érintő 

határozatok születtek. 

 

 

3/2019 (2019. szeptember 6.) sz. határozat: 

 

A közgyűlés dönt arról, hogy 2019. szeptember 6. napjától kezdődően, határozatlan időre 

kinevezi Bagdi Ildikót (an.: Szabó Mária, születési hely, idő: Debrecen, 1967. október 9., 

lakik: 4028 Debrecen, Hadházi út 47. 3. em. 2.a., adóazonosító: 8368051541) cégvezetőnek 

általános képviseleti joggal. Cégjegyzési / aláírási joga önálló. 

 

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db 

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100% 
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4/2019 (2019. szeptember 6.) sz. határozat: 

 

A közgyűlés dönt arról, hogy a cégvezetők kinevezésével szoros összefüggésben az 

Alapszabály vonatkozó rendelkezése(i) – 31. pont – kiegészítésre kerülnek. 

 

Határozattervezet mellett szavazott: 312.049 db 

Az „igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva: 100% 

 

6/2019 (2019. szeptember 6.) sz. határozat: 

 

A közgyűlés dönt arról, hogy az Alapszabály 2. pontja az alábbi szövegrésszel kerül 

kiegészítésre: 

A Társaság fióktelepe 2019. szeptember 6. napjától kezdődően: Gencsapáti 115/8. HRSZ 

alatti helyiség (Irányítószám: 9721). 

 

 

 

2020. üzleti év tervezett főbb célkitűzései 

 

A Kartonpack Nyrt. célja az elkövetkező években továbbra is az eredményes működés, a piaci 

részesedés megtartása (fokozatos piacbővítés a hazai és nemzetközi piacon) 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, eredményes működésre törekszik elsősorban a hazai és 

nemzetközi gyógyszeripar beszállítójaként. 
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Gazdasági kulcsadatok 

 

IFRS, nem konszolidált, auditált 

 

 

    adatok eFt 

 
2019.12.31-én  

 

2018.12.31-én  

 

végződő év 

 

  

 

  

A) Szokásos tevékenységből származó jövedelem 

   

    
Bevétel 2.498.312 

 

2.323.770 

Működési költség 2.354.735 

 

2.083.680 

Egyéb működési bevétel 4.108 

 

3.635 

EBITDA 147.685 

 

243.725 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 101.315 

 

101.968 

Működési eredmény (üzemi eredmény) 46.370 

 

141.757 

Kamatráfordítás 4.172 

 

5.771 

Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás) (2.710) 

 

14.992 

Adózás előtti eredmény 39.488 

 

150.978 

Nyereségadó 27.186 

 

54.845 

Adózott eredmény 12.302 

 

96.133 

B) Egyéb átfogó eredmény 

   
    Értékesíthető pénzügyi eszköz átértékeléséből 

nyereség/veszteség, adóráfordítással (91) 

 

395 

Részesedés leányvállalat és társult vállalkozás 

egyéb átfogó eredményéből 0 

 

0 

Egyéb átfogó eredmény (91) 

 

395 

 

  

 

  

Teljes átfogó eredmény 12.211 

 

96.528 

    
Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft 24 

 

190 
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Vezetőségi jelentés 
 

 

1. Általános adatok 

 

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 

 

Egyéb tevékenység: 

 

17.23  ’08 Irodai papíráru gyártása 

17.29  ’08 Egyéb papír-, kartontermék gyártása 

18.12  ’08 Nyomás (kivéve: napilap) 

18.13  ’08 Nyomdai előkészítő tevékenység 

18.14  ’08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 

25.61  ’08 Fémfelület-kezelés 

25.62  ’08 Fémmegmunkálás 

25.92  ’08 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 

27.90  ’08 Egyéb villamos berendezés gyártása 

46.77  ’08 Hulladék-nagykereskedelem 

46.90  ’08 Vegyes termékkörű nagykereskedelem 

47.19  ’08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 

68.20  ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

69.20  ’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
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1.2. A Társaság részvény információja 

 

 

KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság aktuális alaptőkéje 2019. 

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 2019.12.31. 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 2019.12.31. 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 2018. 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 
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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%   

 

 

Tulajdonosi összetétel 2019. 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%   

 

 

1.3  Az irányítás 

 

A Társaság irányító testülete 2019.12.31. 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 Kalász Imre   2017.03.13. 2020.03.13. 0 

FB 
dr. Kaszainé dr. Szendi 

Mónika 
  2018.04.26. 2021.04.26. 0 
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FB Szabó István Balázsné   2018.06.07. 2021.06.07. 0 

SP Bagdi Ildikó cégvezető 2019.09.06. határozatlan. 0 

 

 

Az Audit Bizottság a Felügyelő Bizottság tagjaiból áll. 

 

 

A Társaság vezető tisztségviselőinek ezzel összefüggő juttatása 2019. évben 

 

 

Jelleg Név 
Megbízás 

kezdete 

Megbízás 

vége 

Juttatás összege 

2019.09.06-ig 

Juttatás összege 

2019.09.07-től 

IT Stefanovits Gábor 2018.04.26. határozatlan 400.000 eFt/hó 500.000 eFt/hó 

IT Schneider Ferenc 2017.03.03. határozatlan 400.000 eFt/hó 500.000 eFt/hó 

IT Kerék László 2018.04.26. határozatlan 400.000 eFt/hó 500.000 eFt/hó 

IT Palkó Lajos 2018.06.07. határozatlan 400.000 eFt/hó 500.000 eFt/hó 

FB Kalász Imre 2017.03.13. 2020.03.13. 150.000 eFt/hó 250.000 eFt/hó 

FB 
dr. Kaszainé 

dr. Szendi Mónika 
2018.04.26. 2021.04.26. 150.000 eFt/hó 250.000 eFt/hó 

FB Szabó István Balázsné 2018.06.07. 2021.06.07. 150.000 eFt/hó 250.000 eFt/hó 
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1.4.  Az Igazgatóság stratégiai, üzletfejlesztési lépései a 2010-2019-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 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 
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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. A tanulmány 2018.12.31. 

számviteli értéke is 0. 

 

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 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 végéig 27.027 eFt, 

2017. év végéig 78.806 eFt, 2018. december 31-ig 167.327 eFt, 2019. december 31-ig összesen 335.659 

eFt a papír raklap gyártósorra költött összegek. A gyártósor üzembe állítása 2020. első félévében 

várható. 

 

 

2. A Kartonpack Nyrt. 2019. évi éves gazdasági tevékenységének értékelése: 

 

 

2019. gazdasági évben az adózott eredmény (jövedelem) 12.302 eFt volt. Az üzemi tevékenység 

eredménye a működési eredmény 46.370 eFt, amely 95.387 eFt-tal kevesebb, mint az előző évben, a 

pénzügyi eredmény -6.882 eFt. Az adózás előtti eredmény 39.488 eFt.  

 

Az egyéb átfogó eredmény (jövedelem) -91 eFt amely a pénzügyi eszköz az IFRS módszertan szerinti 

átértékeléséből (adóhatással) adódik. 
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A teljes átfogó jövedelem (eredmény) a 2018. évi 96.528 eFt után a 2019. üzleti évben 12.211 eFt. 

 

 

A már említett és túlteljesített árbevételi teljesítmények után itt kell említést tenni az anyagjellegű 

ráfordítások 2019. évi értékeiről és annak bázisévhez viszonyított arányairól. 

 

 

2019 

 

2018 

 

2019/2018, % 

Anyagköltség 1.431.294 

 

1.157.674 

 

123,6% 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 269.943 

 

253.682 

 

106,4% 

Egyéb szolgáltatások értéke 20.960 

 

13.656 

 

153,5% 

Eladott áruk beszerzési értéke 35.174 

 

26.075 

 

134,9% 

Összesen: 1.757.371 

 

1.451.087 

 

121,1% 

 

 

Látható, hogy a közel 7,5%-os árbevétel növekedés mellett az anyagjellegű ráfordítások 21,1 %-kal 

növekedtek. 

 

Ennek okai: 

 

 A piacon tapasztalható árverseny következtében a gyártott dobozszám növekedés meghaladja a 7,5 

% árbevétel növekedést. 

 

 Az alapanyag árak területén közel 2%-os áremelkedés történt. 

 

 Nagyon kedvezőtlenül alakult az év folyamán a HUF/EUR árfolyam. 

 

 

Az üzemi (üzleti) eredményt az alábbi főbb számok 2019. évi adataival a bázis évhez hasonlított főbb 

adatok változásával érte el a Társaság: 

 

Belföldi értékesítés árbevétele 16.952 eFt-os, 0,9%-os, az export (közösségen belüli és kívüli 

értékesítés) 58.719 eFt-os, 31,7%-os növekedés. 

 

Az anyagjellegű ráfordítások 306.284 eFt-os, 21,1%-os növekedés, míg a személyi jellegű 

ráfordítások 980 eFt-os, 0,2%-os csökkenés. 

 

A személyi jellegű ráfordítások csökkenéséből következik, hogy a jól képzett munkaerő 

hatékonysága a 2019. évben nagymértékben javult. 

 

Az Nyrt. a 46.370 eFt működése eredményét 1.458.578 eFt induló saját tőkével, átlagosan 803.787 eFt 

forgóeszköz-állomány és átlagosan 1.247.352 eFt értékű befektetett eszköz működtetésével érte el.  



 
 

14 

 

 

A befektetett eszközök állománya 63.022 eFt-tal nőtt, a forgóeszközök állománya 38.871 eFt-tal csökkent. 

A saját tőke pedig az adózott eredménnyel nőtt.  

 

Az EBITDA 2019. évben 147.685 eFt volt 96.040 eFt-tal kevesebb, mint a bázisidőszakban.  

 

Az üzemi (üzleti) eredmény 2019. évben 46.370 eFt.    

 

A 2019. gazdálkodási év adóráfordításának értéke 27.186 eFt. Ez 1.350 eFt társasági adóból, 20.179 eFt 

iparűzési adóból, 3.027 eFt innovációs járulékból és 2.630 halasztott adóból áll össze.  

 

2.1 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 2.498.312 eFt. Ebből 1.842.926 eFt a belföldi értékesítés nettó árbevétele 

és 655.386 eFt az exportértékesítésé (közösségen belüli és kívüli értékesítés). 

 

A 655.386 eFt exportértékesítés, 391.617 eFt közösségen belüli és 263.769 eFt közösségen kívüli 

értékesítésből áll össze. 

 

Az értékesítés nettó árbevétele 7,5%-kal nőtt, ezen belül a belföldi értékesítés 0,9%-kal, az 

exportértékesítés 31,7%-kal magasabb, mint a bázis időszakban. 

 

A belföldi értékesítés esetén a növekedés elmaradt a tervezettől, míg az exportértékesítés meghaladta azt. 

  

Tehát az értékesítés 73.8%-a a belföldi értékesítésből származik. A bevételben az export részaránya az 

előző évi 21,4%-ról 26,2%-ra nőtt az elmúlt évben. 

 

Az egyéb bevételek összege 4.108 eFt (2018. év: 3.635eFt). 

 

A saját teljesítmények aktivált értéke 4.718 eFt növekedés, amely a saját termelésű készletek állományának 

változásából adódik, a bázisévhez képest. 

 

A kamatráfordítás 2019. évi értéke 4.172 eFt szemben a bázis év 5.771 eFt-jával szemben. 

 

Ezen kívül a pénzügyi műveletek bevétele és ráfordítások (a kamatráfordítást nem figyelembe véve) 

egyenlege 2.710 veszteség eFt. Ez a bázis évben 14.992 eFt bevétel volt. 
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KÖLTSÉGEK és RÁFORDÍTÁSOK: 

 

A cég összes fő tevékenységgel összefüggő működési ráfordítása 2.467.650 eFt volt, amely 303.162 eFt-tal 

több mint a bázisévben. Ebből 1.757.371 eFt az anyagjellegű ráfordítások, 590.467 eFt a személyi jellegű 

ráfordítások, 101.315 eFt az értékcsökkenési leírás, 11.615 eFt az egyéb ráfordítások összege, 6.882 eFt 

pénzügyi ráfordítás. 

 

Az anyagjellegű ráfordítások 1.431.294 eFt anyagköltségből, 269.943 eFt értékű igénybe vett 

szolgáltatásból, 20.960 eFt egyéb szolgáltatások és 35.174 eFt eladott áruk beszerzési értékéből tevődik 

össze. Az anyagjellegű ráfordítások a bázisévhez képest 306.284 eFt-tal, 21,1 %-kal emelkedtek. 

 

A személyi jellegű ráfordítások 460.287 eFt bérköltségből, 33.012 eFt személyi jellegű egyéb 

kifizetésekből és 97.168 eFt bérjárulékokból adódik össze. A személyi jellegű ráfordítások értéke a 

bázisévhez képest 980 eFt-tal, azaz 0,2%-kal kevesebb, mint a bázisévben. 

 

A szociális hozzájárulási adó (2019.07.01-től 19,5%-ról 17,5%-ra csökkent) csökkentése lehetőséget 

biztosított a Társaság számára, hogy már év elején magasabb 9%-os bérfejlesztést, hajtson végre.  

 

A kamatráfordítások 2019. évi értéke 4.172 eFt ami 1.599 eFt-tal alacsonyabb a 2018. értéknél. 

 

A Társaság működési ráfordításainak 71,67%-a anyagjellegű, 24,08%-a személyi jellegű, 4,13%-az 

értékcsökkenési leírás, és 0,12%-a egyéb ráfordítás. 

 

 

2.2. 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 2019. december 31-én 1.278.863 eFt éven túli (befektetett) és 784.351 eFt 

forgóeszközből állt. Az eszközstruktúrán belül az éven túli (befektetett) eszközök és a forgóeszközök 

aránya 62%-38%. 

 

Az éven túli (befektetett eszközök) 9.475 eFt értékű immateriális javakból, 1.257.755 eFt értékű tárgyi 

eszközből és 11.633 eFt befektetett pénzügyi eszközből áll. 

 

A 2019. évben 178.219 eFt értékben történt tárgyi eszköz és immateriális eszköz beszerzés, így az éven túli 

(befektetett) eszközök állománya, 101.315 eFt értékcsökkenés, tartósan adott kölcsön csökkenés 2.525 eFt 

értékpapírok 100 eFt csökkenés mellett 63.022 eFt-tal emelkedett. 

 

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

év végi záró állományhoz képest félévkor 68.901 eFt növekedést, a teljes évet vizsgálva pedig 38.871 eFt 

csökkenést okozott. 
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A saját tőke értéke az átfogó eredménnyel 1.548.578 eFt-ról 1.560.789 eFt-ra emelkedett. 

 

 

      adatok eFt 

 

Jegyzett  

tőke 

Tőke- 

tartalék 

Eredmény 

tartalék 

Értékelési 

tartalék 

Saját tőke 

összesen 

2018. december 31. 101.030 18.171 1.253.982 175.395 1.548.578 

Adózott eredmény 

  

12.302 

 
12.302 

Átértékelt eszköz 

  

2.001 (2.001) 

 
Egyéb átfogó eredmény 

   

(91) (91) 

2019. december 31. 101.030 18.171 1.268.285 173.303 1.560.789 

 

 

Az éven túli (befektetett) eszközök aránya az összes eszközhöz viszonyítva 0,62. A saját tőke aránya az 

összes forráshoz 0,76. A saját tőke aránya az összes kötelezettséghez, azaz a saját tőke idegen tőke aránya 

3,10. Az összes kötelezettség aránya a saját tőkéhez 0,32. A saját tőke befektetett eszközök aránya 1,22. A 

saját tőke jegyzett tőke aránya 15,45. 

 

 

Pénzügyi helyzet: 

 

Az Nyrt. pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató I.) 0,21-szorosát, a pénzeszközei 

a követelésekkel és az értékpapírokkal a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató II.) 1,32-szeresét 

fedezik. A forgóeszköz-állomány pedig a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató III.) 2,1-szorosát 

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 2,0 ami azt mutatja, hogy egy 

egység tárgyi eszközre 2,0 egység árbevétel esik. 

 

Az élőmunka hatékonysága: A nettó árbevétel a létszámra vetítve 26.024 eFt/fő volt 2019. évben, azaz 

minden statisztikai létszámra 26.024 eFt árbevétel esik, amely a bázisévben 24.721 eFt volt. A nettó 

árbevétel és a bérköltség aránya 5,4. 

 

Az Társaság 2019. évben hatékonyan működtette eszközeit és hatékonyabbak voltak a cég munkavállalói 

is. 
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Jövedelmezőség: 

 

Az üzemi tevékenység eredménye 46.370 eFt, ami a nettó árbevétel 1,86%-a. Az adózás előtti eredmény 

39.488 eFt.  

 

Fejlesztések: 

 

A 2019. év folytatódott a papír raklap gyártásának fejlesztési folyamata. Ez várhatóan a 2020. üzleti év első 

felében fog üzembe állni. A jelenlegi műszaki feltételeknek köszönhetően, a nyomtatás, a stancolás és a 

gépi ragasztás műveleteinek végzése is három-három géppel történik. Az év folyamán a raklap 

gyártásfejlesztésen kívül nagyobb beruházás nem történt. Ezeken kívül 2019. üzleti évben nagyobb 

beruházás, fejlesztés nem volt tervbe véve, így a felsorolt raklap gyártásfejlesztés mellett, a folyamatos 

magas színvonalú műszaki karbantartásra helyeződött még a hangsúly. A magas színvonalú fenntartási, 

karbantartási és üzembiztonsági feladatok ellátására koncentrált a Társaság. 

 

Minőségirányítási rendszer: 

 

A 2003. év óta, így 2019. évben is az MSZ EN ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer 

működik. A rendszer ellenőrző auditját (2019.06.25.) 2019. 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 (2019.06.25.) 2018. évben az SGS Hungária Kft. végezte. 

 

2019.07.19-án az Nyrt. a Forest Stewardship Council (FSC) auditot (SGS Hungária Kft.) is sikeresen 

teljesítette. 

 

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. 

 

 

2. Kockázatkezelés (kockázatkezelési politika) 

 

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. 
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A világgazdaság lehetséges hatásaival a Társaság számol, annak következményeit folyamatosan elemezte 

az év folyamán, és számol az 2020. üzleti év tervezésénél is.  

 

 

Műszaki kockázat: 

 

Műszaki vonatkozásban is hasonló hatással szerepel a cég mérete. A 2020. üzleti évben a korábbi évek 

befejezett műszaki fejlesztéseinek köszönhetően, a nyomtatás, a stancolás és a gépi ragasztás műveleteit is 

három-három géppel történik. 

 

A feladat a már meglévő gyártó kapacitások lekötése. 2020. évre 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 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 CAPITAL & CONSULTING 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 tulajdonosa a BRITTON CAPITAL & 

CONSULTING Kft. A végrehajtási eljárás  fel van függesztve. 

 

A Társasággal szemben, kártérítés megfizetése iránt indított peres eljárás 2019. február 21. napján a 

Társaság pernyertességével fejeződött be első fokon. A keresetet teljes terjedelem elutasította a bíróság, az 

ítélet jelenleg nem jogerős. A peres eljárás későbbi esetleges szakában a Társaság a megfelelő időben 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

A Társaság a vonatkozó jogszabályi előírások alapján folyamatosan tájékoztatta honlapján a 

részvényeseket a releváns adatokról, az egyéb peres eljárások tekintetében is. 

 

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. 
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A Társaság tőkeszerkezete stabil. 

 

 

  

 
adatok eFt 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Saját tőke 1.560.789 

 

1.548.578 

Idegen tőke 502.425 

 

490.485 

Saját tőke/ Idegen tőke 3,11 

 

3,16 

Tőkefeszültség (Idegentőke /Saját tőke) 0,32 

 

0,32 

 

 

(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. 

 

Az Nyrt. pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató I.) 0,21-szorosát, a pénzeszközei 

a követelésekkel és az értékpapírokkal a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató II.) 1,32-szeresét 

fedezik. A forgóeszköz-állomány pedig a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató III.) 2,1-szorosát 

fedezi.  
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Ebből következik, hogy a Társaság pénzügyi helyzete stabil, likviditási problémák nincsenek, a cég 

fizetőképes és kötelezettségeit határidőben teljesíti. 

 

 

4. Foglalkozáspolitika 

 

A Társaság a hosszú távú foglalkozáspolitikai irányelveinek megfelelően tervezett mindenkori munkaerő-

állomány segítségével igyekszik biztosítani az üzleti partnerek igényeinek eredményes és hatékony 

kiszolgálását. 

 

A 2019. üzleti évben működés szempontjából egy lényeges változás történt. Bagdi Ildikó cégvezetői 

megbízása a 2019. szeptember 6-i közgyűlésen. 

 

A 2020. évben a megrendeléseket elsősorban a meglévő munkaerő-állomány megtartásával kívánjuk kielégíteni. 

Létszám bővítése nem tervezett. A termelésben, a kereskedelemben, a gazdasági területen a munkaerő létszám 

megtartása a fő cél. 

 

 

5. Egyéb információk 

 

Az egész világot érintő korona-vírus járvány a beszámoló közzétételéig a Társaság működését nem 

befolyásolta. A nemzetgazdaságra és a Társaságra (magyar gyógyszeripar beszállítója) gyakorolt 

további hatását megítélni jelenleg nem lehetséges.  

 

A Mérlegforduló napja óta más jelentős a Társaságot érintő esemény nem történt. 

 

 

6. Nyilatkozatok 

 

 

6.1. Vállalatirányítási nyilatkozat 

 

 

A Társaság a BÉT ajánlásaival összhangban minden évben Felelős Társaságirányítási Jelentést tesz 

közzé. 

 

A Kartonpack Nyrt. Igazgatósága a közgyűlés jóváhagyásával egyetértésben kiemelt feladatnak 

tekinti és fontosnak tartja a legmagasabb elvárásoknak is megfelelő Társaságirányítási Rendszer 

alkalmazását. Ennek megfelelően az Nyrt. társaságirányítása összhangban van a jelenleg érvényes 

tőkepiaci szabályozással, a Budapesti Értéktőzsde követelményeivel és a Magyar Nemzeti Bank 

pénzügyi felügyeletének irányelveivel. 
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A Kartonpack Nyrt. közgyűlése a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Vállalatirányítási Ajánlásairól 

tett ezen nyilatkozatot egyhangúan fogadta el  a 2020.04.20-i éves rendes közgyűlésén. 

 

 

6.2. Felelősségvállaló nyilatkozat 

 

 

A Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság kijelenti, hogy a Társaság 

 

az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásuk szerint elkészített – a Kartonpack 

Nyrt. közgyűlése által elfogadott - 2019. éves beszámoló 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 főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 

  

 

 

Debrecen, 2020.04.20.  
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Kartonpack Dobozipari Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 

Független könyvvizsgálói jelentés és Egyedi 
Pénzügyi kimutatások 

2019. december 31-én végződő évre 
a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint 

(egyedi, nem konszolidált, auditált) 
 

 
Debrecen, 2020. április 20. 
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Mérleg 
 

 

 

Megjegyzés 2019. december 31. 

 

2018. december 31. 

ESZKÖZÖK 
    Éven túli eszközök 
    Immateriális javak 3 9.475 

 

14.824 

Ingatlanok, gépek, berendezések 4 1.257.755 

 

1.186.759 

Tartósan adott kölcsön 5 5.355 

 

7.880 

Részesedések 6 2.588 

 

2.588 

Értékpapírok 7 3.690 

 

3.790 

Éven túli eszközök összesen 
 

1.278.863 

 

1.215.841 

     Forgóeszközök 
    Készletek 8 281.839 

 

336.700 

Vevő- és egyéb követelések (AIE) 9 406.187 

 

403.607 

Ténylege jövedelemadó követelés 9 1.459 

 

4.295 

Kapcsolt felekkel szembeni követelések 10 13.850 

 

10.000 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 11 81.016 

 

68.620 

Forgóeszközök összesen 
 

784.351 

 

823.222 

     Eszközök összesen 
 

2.063.214 

 

2.039.063 

FORRÁSOK 
    Saját tőke 
    Jegyzett tőke 12 101.030 

 

101.030 

Tőketartalék 12 18.171 

 

18.171 

Eredménytartalék 12 1.268.285 

 

1.253.982 

Átértékelési tartalék 12 173.303 

 

175.395 

Saját tőke összesen 
 

1.560.789 

 

1.548.578 

     Hosszú lejáratú kötelezettségek 
    Hosszú lejáratú lízingtartozás 13 79.477 

 

156.958 

Halasztott adó kötelezettség 14 44.192 

 

41.571 

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 
 

123.669 

 

198.529 

     Rövid lejáratú kötelezettségek 
    Rövid lejáratú lízingtartozás 13 88.027 

 

88.557 

Szállítói kötelezettségek 15 194.279 

 

105.343 

Kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek 16 2.947 

 

2.809 

Céltartalékok 17 3.813 

 

6.520 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

és passzív időbeli elhatárolás 18 89.690 

 

88.727 

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 
 

378.756 

 

291.956 

     Kötelezettségek összesen 
 

502.425 

 

490.485 

     Saját tőke és kötelezettségek összesen 
 

2.063.214 

 

2.039.063 

 

 

A 35-71. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei 

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve 
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Átfogó jövedelemkimutatás 

 

 

 

Megjegyzés 2019 

 

2018 

     
Értékesítés nettó árbevétele 19 2.498.312 

 

2.323.770 

Bevételek összesen 
 

2.498.312 

 

2.323.770 

     
Anyagjellegű ráfordítások 20 1.757.371 

 

1.451.087 

Személyi jellegű ráfordítások 21 590.467 

 

591.447 

Értékcsökkenési leírás és amortizáció 3,4 101.315 

 

101.968 

Egyéb működési ráfordítások 22 11.615 

 

14.215 

Egyéb működési bevétel 23 (4.108) 

 

(3.635) 

Saját termelésű készletek állományváltozása 8 (4.718) 

 

26.931 

Működési ráfordítások 
 

2.451.942 

 

2.182.013 

     
Működési eredmény 

 

46.370 

 

141.757 

     
Kamatráfordítás 24 4.172 

 

5.771 

Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás) 25 (2.710) 

 

14.992 

  

  

 

  

Adózás előtti eredmény 
 

39.488 

 

150.978 

     
Adóráfordítás 26 27.186 

 

54.845 

  

  

 

  

Adózott eredmény 
 

12.302 

 

96.133 

     Pénzügyi instrumentum egyéb átfogó 

jövedelemmel 

szembeni átértékelése, adó hatással együttesen 27 (91) 

 

395 

Egyéb átfogó eredmény 
 

(91) 

 

395 

  

  

 

  

Teljes átfogó eredmény 
 

12.211 

 

96.528 

     
Egy részvényre jutó eredmény (EPS), Ft 28 24 

 

190 

 

 
A 35-71. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei 

 

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve 
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Saját tőke változás kimutatása 
 

 

 

 

 

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 

  

96.133 

 
96.133 

Átértékelt eszköz 

  

7.452 (7.452) 

 

Egyéb átfogó eredmény 

   

395 395 

2018. december 31. 101.030 18.171 1.253.982 175.395 1.548.578 

Adózott eredmény 

  

12.302 

 
12.302 

Átértékelt eszköz 

  

2.001 (2.001) 

 

Egyéb átfogó eredmény 

   

(91) (91) 

2019. december 31. 101.030 18.171 1.268.285 173.303 1.560.789 

 

 

 

 

 

A 35-71. oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei 

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve 
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Cash Flow kimutatás 
 

 

 

Meg- 

jegyzés 2019. december 31. 

 

2018. december 31. 

     
Működési tevékenységből származó cash flow 

    Adózás előtti eredmény 

 

39.488 

 

150.978 

Korrekciók 

       Értékcsökkenési leírás és amortizáció 3,4 101.315 

 

101.968 

   Befektetett eszközök leírása átértékelése, 

értékesítése 3,4 1.300 

 

(9.227) 

   Kamatráfordítás 24 4.172 

 

5.771 

     Működő tőke változásai 

       Követelések változása 9 (969) 

 

(125.811) 

   Készletek forgóeszközök változása 8 54.861 

 

(46.764) 

   Kötelezettségek változása 14 64.024 

 

63.795 

     Fizetett, fizetendő nyereségadó 26 (1.350) 

 

(3.271) 

     
Működési tevékenységből származó nettó cash flow 

 

262.841 

 

137.439 

     
Befektetési tevékenységből származó cash flow 

       Tárgyi eszközök és immateriális jav, beszerzése 3,4 (178.219) 

 

(145.457) 

   Tárgyi eszközök és immateriális jav, értékesítése 3,4 9.957 

 

652 

   Üzletrész megszerzése, értékesítése 

 

0 

 

10.000 

Befektetési tevékenységből származó nettó cash 

flow 

 

(168.262) 

 

(134.805) 

     
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow 

       Banki hitel felvétel/(visszafizetés) 13 (78.011) 

 

(88.283) 

   Kamatráfordítás 24 (4.172) 

 

(5.771) 

Pénzügyi tevékenységből származó nettó cash flow 

 

(82.183) 

 

(94.054) 

     Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása 
 

12.396 

 

(91.420) 

Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege 11 68.620 

 

160.040 

Készpénz és készpénzjellegű tételek év végi 
egyenlege 11 81.016 

 

68.620 

 
 
 

A 36-71 oldalakon közölt mellékletek a beszámoló elválaszthatatlan részei 

adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve 
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1. Általános rész 

 

1.1 A vállalkozás bemutatása 

 

A KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (adószáma: 10547009-2-09, 

cégjegyzékszáma: Cg. 09-10-000030), (továbbiakban: „Társaság” vagy Kartonpack Nyrt.) 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 Társaság székhelye: 4030 Debrecen, Galamb utca 11.  

 

A Társaság fióktelepe: 1137 Budapest, Újpest rakpart 1. I. emelet 1. 

 

A Társaság fióktelepe 2019. szeptember 6. napjától kezdődően: Gencsapáti 115/8. HRSZ alatti helyiség 

(Irányítószám: 9721). 

 

 

KARTONPACK Nyrt. aktuális alaptőkéje 2019. 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. 

 

2019. december 31-én a tulajdonosi összetétel: 

 

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%   
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1.2 A mérlegkészítés alapja 

 
 

i) Elfogadás és nyilatkozat a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak való megfelelőségről 

 

 

A pénzügyi kimutatásokat az Igazgatóság 2020. április 20-án fogadta el. A pénzügyi kimutatások a 

Nemzetközi Pénzügyi Számviteli Sztenderdek szerint, az Európai Unió (EU) Hivatalos Lapjában 

rendeleti formában kihirdetett és beiktatott standardok alapján készültek. Az IFRS-t a Nemzetközi 

Számviteli Standardok Bizottsága (IASB) és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolás Értelmező Bizottsága 

(IFRIC) által megfogalmazott, standardok és értelmezések alkotják. 

 

A Kartonpack Nyrt. éves beszámolóját 2016. december 31-ig a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

előírásainak megfelelően készíti és hozza nyilvánosságra, a 2017. január 1-je óta ugyanezen számviteli 

törvény előírásai alapján egyedi és konszolidált IFRS beszámoló készítésére kötelezett. 

 

A pénzügyi kimutatások magyar forintban, ezer forintra kerekítve kerültek bemutatásra, ha nincs ettől 

eltérő jelzés. 

 

ii) A beszámoló készítésének alapja 

 

A pénzügyi kimutatások a 2019. december 31-éig kibocsátott és hatályos standardok és IFRIC 

értelmezések szerint készültek.  

 

A beszámoló a bekerülési érték elve alapján került összeállításra, kivéve azokat az eseteket, ahol az IFRS 

más értékelési elv használatát követeli meg, mint ahogy az a számviteli politikában látható. A pénzügyi 

év megegyezik a naptári évvel. 

 

iii) Az értékelés alapja 

 

A pénzügyi kimutatások esetében az értékelési alapja az eredeti bekerülési érték. 

 

Az IFRS-eknek megfelelő pénzügyi kimutatások elkészítése során szükség van arra, hogy a menedzsment 

szakmai megítélést, becsléseket és feltételezéseket alkalmazzon, melyek hatással vannak az alkalmazott 

számviteli politikákra, valamint az eszközök és kötelezettségek, bevételek és költségek beszámolóban 

szereplő összegére. A becslések és a kapcsolódó feltételezések múltbeli tapasztalatokon és számos egyéb 

tényezőn alapulnak, amelyek az adott körülmények között ésszerűnek tekinthetők, és amelyek eredménye 

képezi azon eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke becslésének alapját, amelyek egyéb 

forrásokból nem határozhatók meg egyértelműen. A tényleges eredmények eltérhetnek ezektől a 

becslésektől. 

 

A becslések és az alapfeltételezések felülvizsgálatára rendszeresen sor kerül. A számviteli becslések 

módosítása a becslés módosításának időszakában kerül megjelenítésre, ha a módosítás csak az adott évet 

érinti, illetve a módosítás időszakában és a jövőbeli időszakokban, ha a módosítás mind a jelenlegi, mind 

a jövőbeni éveket érinti.    
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2. Számviteli politika  

 

 

Az alábbiakban kerülnek bemutatásra a pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott jelentősebb 

számviteli politikák. A számviteli politikák következetesen kerültek alkalmazásra a jelen pénzügyi 

kimutatásokban szereplő időszakokra vonatkozóan. A pénzügyi beszámoló összeállítása során 

alkalmazott legfontosabb számviteli elvek a következők: 

 

2.1 A számviteli politika lényeges elemei  

 

2.1.1 Beszámolási pénznem és deviza egyenlegek 

 

Az alapul szolgáló gazdasági események tartalmára és körülményeire való tekintettel a Társaság 

funkcionális pénzneme a magyar forint. 

 

A nem forintban nyilvántartott devizaügyletek kezdetben az ilyen tranzakciók végrehajtásának napján 

érvényes árfolyamon voltak nyilvántartva. A külföldi devizanemben fennálló követelések és 

kötelezettségek a mérleg-fordulónapi árfolyamon lettek forintra átszámítva, nem tekintve, hogy az eszköz 

megtérülése kétesnek minősült. A keletkező árfolyam differenciák az eredménykimutatásban a pénzügyi 

bevételek, illetve ráfordítások között kerülnek kimutatásra. 

 

A pénzügyi kimutatások magyar forintban (HUF) készültek, a legközelebbi ezerre kerekítve, kivéve ahol 

ettől eltérően megjelölésre került.  

 

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamot alkalmazza. 

 

A külföldi pénznemben történő ügyletek a funkcionális pénznemben - a külföldi pénznemben lévő 

összegre a beszámoló pénznemének és a külföldi pénznemnek az ügylet napján érvényes átváltási 

árfolyamát alkalmazva – vannak elszámolva. Az átfogó jövedelemkimutatásban azokat az árfolyam-

különbözeteket, amelyek monetáris tételek rendezésekor, az időszak során történt kezdeti megjelenítéskor 

vagy a megelőző pénzügyi kimutatásokban alkalmazott árfolyamtól eltérő árfolyam használatból eredően 

keletkeznek, bevételként vagy ráfordításként vannak kimutatva abban az időszakban, amikor keletkeztek. 

A külföldi pénznemben meghatározott monetáris eszközöket és kötelezettséget a funkcionális 

pénznemnek a beszámolási időszak végérvényes árfolyamán számítják át. A valós értéken értékelt 

külföldi pénznemben meghatározott tételeket a valós érték meghatározásának időpontjában érvényes 

árfolyamon számítják át. Az árfolyamkülönbözetek a pénzügyi műveletek bevételei vagy ráfordításai 

soron kerülnek kimutatásra. 

 

 

 

2.1.2  Árbevétel 

 

Az értékesítési tranzakciók árbevétele a szerződések kondícióinak megfelelő teljesítésekor jelenik meg. 

Az árbevétel nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Valamennyi bevétel és ráfordítás az összemérés 

elve alapján a megfelelő időszakban kerül elszámolásra.  
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Az IFRS 15 standard alapelve, hogy a társaságok a vevőiknek átadott áruk vagy nyújtott szolgáltatások 

összegének megfelelően ismerjék el bevételeiket, mely tükrözi azt az ellenszolgáltatást (vagyis fizetést), 

melyre a társaság az adott árukért vagy szolgáltatásokért cserébe várhatóan jogosult lesz. Az új standard a 

bevételek részletesebb bemutatását eredményezte, korábban nem egyértelműen szabályozott ügyletekhez 

(pl. szolgáltatásokból származó bevételek és szerződésmódosítások) ad iránymutatást, valamint új 

iránymutatást a több elemű megállapodásokhoz. 

 

A standard egy új modellt alakított ki, az úgynevezett 5 lépcsőfok modellt, melyben fontos elem a 

szerződés(ek) azonosítása, az egyes teljesítési kötelezettségek azonosítása, a tranzakciós ár 

meghatározása, a tranzakciós ár felosztása az egyes elemek között, valamint az egyes kötelezettségekhez 

rendelt árbevétel elszámolása. 

 

2.1.3 Ingatlanok, gépek, berendezések 

 

A tárgyi eszközök halmozott értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken kerülnek bemutatásra. A 

halmozott értékcsökkenés magában foglalja az eszköz folyamatos használatával, működtetésével 

kapcsolatban felmerült terv szerinti értékcsökkenés, valamint az eszköz nem várt, rendkívüli esemény 

miatt bekövetkezett jelentős mértékű megrongálódása, sérülése miatt elszámolt terven felüli 

értékcsökkenés elszámolt költségeit.  

 

A tárgyi eszközök bekerülési értékének része az eszköz beszerzési költsége, saját vállalkozásban végzett 

beruházás esetén a felmerült anyag- és bérjellegű költségek és egyéb közvetlen költségek. A tárgyi eszköz 

beruházáshoz felvett hitel után elszámolt kamat az eszköz bekerülési értékét növeli az eszköz 

rendeltetésének megfelelő állapotba kerüléséig. 

 

A tárgyi eszközök könyv szerinti értéke meghatározott időközönként felülvizsgálatra kerül, annak 

érdekében, hogy megállapítsák, hogy a könyv szerinti érték nem haladja-e meg az eszköz valós, piaci 

értékét, mivel ez esetben terven felüli leírás elszámolása szükséges az eszköz valós, piaci értékéig. Az 

eszköz valós, piaci értéke az értékesítési ár, illetve az eszköz használati értéke közül a magasabb. A 

használati érték az eszköz által generált jövőbeni pénzáramlások diszkontált értéke.  

 

A diszkontláb a társasági adózás előtti kamatlábat tartalmazza, figyelembe véve a pénz időértékét és az 

eszközhöz kapcsolódó egyéb kockázati tényezők hatását is. Amennyiben az eszközhöz önállóan nem 

rendelhető jövőbeni pénzáramlás, akkor azon egység pénzáramlását kell alapul venni, amely egységnek 

része az eszköz. Az így meghatározott értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés az 

eredménykimutatásban jelenik meg. 

 

A tárgyi eszközök javítási, karbantartási költsége és tartalék-alkatrészek pótlása a karbantartási 

kiadásokat terhelik. Az értéknövelő beruházások és a felújítások aktiválásra kerülnek. Eladott, illetve 

nullára leírt, használaton kívüli eszközök bekerülési értéke és halmozott értékcsökkenése kivezetésre 

kerül. Minden ilyen módon keletkező esetleges nyereség, vagy veszteség része a tárgyévi eredménynek. 

 

A Társaság eszközeinek értékét az eszközök hasznos élettartama alatt lineáris módszerrel írja le. 
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Az élettartam eszközcsoportonként a következő: 

 

Megnevezés Hasznos élettartam (év) 

Épület, építmény 33-50 

Gépek és berendezések 3-11 

Irodai berendezések, felszerelések 3-8 

Járművek 5 

 

A 100.000 Ft egyedi beszerzési ár alatti eszközök beszerzéskor azonnal egy összegben elszámolásra 

kerülnek értékcsökkenésként. 

 

A hasznos élettartamok és az értékcsökkenési módszerek legalább évente felülvizsgálatra kerülnek az 

adott eszköz által nyújtott tényleges gazdasági haszon alapján. Szükség esetén a módosítás a tárgyévi 

eredménnyel szemben kerül elszámolásra. 

 

2.1.4 Értékvesztés 

 

A Társaság minden beszámolási időszak végén felméri, hogy bármely eszköz esetében történt-e 

értékvesztésre utaló változás. Amennyiben ilyen változás történt, a Társaság megbecsüli az eszköz 

várható megtérülő értékét. Egy eszköz, vagy pénztermelő egység várható megtérülő értéke az értékesítési 

költségekkel csökkentett valós érték és a használati érték közül a magasabb. A Társaság az eredmény 

terhére értékvesztést számol el, ha az eszköz várható megtérülő értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti 

értéke. A Társaság szükséges kalkulációkat a hosszú távú jövőbeni cash-flow tervek megfelelő 

diszkontálása alapján készíti. 

 

2.1.5  Immateriális javak 

 

Az egyedileg beszerzett immateriális javak beszerzési áron kerülnek felvételre a megszerzés 

időpontjában. A könyvekbe való felvételre abban az esetben kerül sor, ha az eszköz használata 

bizonyíthatóan jövőbeli gazdasági javak beáramlását eredményezi, és annak költsége egyértelműen 

meghatározható. 

 

A bekerülést követően az immateriális javak vonatkozásában a bekerülési érték modell irányadó. Ezen 

eszközök élettartama véges vagy nem meghatározható. A véges élettartamú eszközök amortizációja 

lineáris módszerrel történik az élettartamra vonatkozó legjobb becslés alapján. Az amortizációs időszak és 

az amortizáció módszere évente felülvizsgálatra kerül a pénzügyi év végén. A saját előállítású 

immateriális javak, a fejlesztési költségek kivételével nem kerülnek aktiválásra, hanem felmerülésük 

évében elszámolásra kerülnek az eredménnyel szemben. Az immateriális javak évente felülvizsgálatra 

kerülnek értékvesztés szempontjából egyedileg, vagy a jövedelemtermelő egység szintjén.  

 

A védjegyek, licencek, iparjogvédelem alá eső javak és szoftverek beszerzési költségei aktiválásra 

kerülnek és lineáris módszer szerint íródnak le a becsült hasznos élettartamuk alatt: 

Vagyoni értékű és egyéb jogok, valamint szoftverek 3-6 év  
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2.1.6 Készletek 

 

A készletek a felesleges, illetve az elfekvő készletekre képzett értékvesztéssel csökkentett bekerülési 

értéken vagy a nettó realizálható értéken szerepelnek attól függően, melyik az alacsonyabb. A 

készletértéket a tényleges bekerülési értéken határozzák meg.  

 

A készletek csökkenésekor a mennyiséghez rendelt érték megállapítása a súlyozott átlagos módszerrel 

történik. 

 

A követő értékelés során az elfekvő vagy részben elavult készleteket a bekerülési és a nettó realizálható 

érték közül az alacsonyabban kell kimutatni a mérlegben. 

 

 

2.1.7 Követelések 

 

 

A követelések a becsült veszteségekre képzett megfelelő mértékű értékvesztéssel csökkentett nominális 

értéken szerepelnek a kimutatásokban. Az év végén fennálló kinnlevőségek teljes körű felülvizsgálata 

alapján becslés készült a kétes követelésekre vonatkozóan.  

 

2.1.8  Pénzügyi eszközök 

 

 

Az IFRS 9 standard hatókörébe tartozó pénzügyi eszközök három értékelési kategóriába sorolandók: 

bekerülést követően amortizált költségen értékelendők, bekerülést követően valós értéken értékelendők az 

egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVOCI), illetve bekerülést követően valós értéken értékelendők 

eredménykimutatással szemben (FVPL). 

 

Az értékelési csoportba történő besorolás a pénzügyi eszközhöz kapcsolódó pénzáramok 

karakterisztikájának a függvénye. Azoknál a hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközöknél, melyeket a 

Társaság amortizált bekerülési értéken vagy egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken kíván 

értékelni, a pénzügyi eszköz pénzáramai tekintetében vizsgálni kell, hogy azok megfelelnek-e az IFRS 9 

szerinti kizárólag tőke és kamat (SPPI) követelménynek. A tőke a pénzügyi eszköz kezdeti 

megjelenítéskor valós értéke. A kamat elsősorban a kint lévő tőkeösszeg időértékének ellenértékét, illetve 

a hitelkockázatot fejezi ki egy adott időszakban, de más alapvető hitelezési kockázatokat és költségeket, 

továbbá nyereséghányadot is tartalmaz. 

 

Az SPPI követelmény teljesülésekor a Társaság a pénzügyi eszköz denominált pénznemében azt 

vizsgálja, hogy a szerződésből eredő pénzáramok konzisztensek-e az alapvető kölcsönmegállapodásokkal. 

 

Annak megítéléséhez, hogy a szerződéses pénzáramok kizárólag tőkét és kamatot tartalmaznak-e, a 

Társaság megvizsgálja a pénzügyi instrumentum szerződéses feltételeit. A vizsgálat arra is kitér, hogy a 

pénzügyi eszköz tartalmaz-e olyan szerződéses feltételeket, melyek hatására a szerződéses pénzáramok 

összege vagy időzítése úgy változzon, hogy a pénzügyi eszköz már nem felel meg az SPPI 

követelménynek. 
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Minden egyéb adósságinstrumentumot eredményen keresztül valós értéken kell értékelni (FVTPL). 

 

Minden tőkeinstrumentumot valós értéken kell értékelni a mérlegben és a valós érték változás hatását 

közvetlenül az eredmény kimutatásban kell elszámolni, kivéve azon tőkeinstrumentumok esetén, ahol a 

gazdálkodó az Egyéb átfogó jövedelem opciót (FVOCI) választotta. 

 

A pénzügyi eszközöket és a pénzügyi kötelezettségeket a Társaság akkor és csak akkor számolja el 

egymással szemben és jeleníti meg ezek nettó összegét a mérlegben, ha a Társaságnak törvényesen 

érvényesíthető joga van az összegek beszámítására és szándéka, hogy ezeket nettósítva, vagy egyidőben 

realizálja az eszközt és teljesítse a kötelezettséget. 

 

Az IFRS 9 standard tárgyévben történő alkalmazása nem gyakorolt jelentős hatást a Társaság pénzügyi 

kimutatásaira.  

 

 

2.1.9 Pénzügyi kötelezettségek 

 

A Társaság pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása a következő pénzügyi kötelezettségeket 

tartalmazza: szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek, kölcsönök, hitelek, banki folyószámla 

hitelek. Ezek megjelenítését és értékelését a beszámolóban a kiegészítő melléklet ide vonatkozó részei 

tartalmazzák az alábbiak szerint: 

 

A Társaság minden pénzügyi kötelezettséget kezdeti megjelenítésekor valós értékén értékel. Hitelek 

esetén még azokat a tranzakciós költségeket is figyelembe veszi, amelyek közvetlenül a pénzügyi 

kötelezettség megszerzésének tulajdoníthatók. 

 

A kölcsönök és hitelek az effektív kamatláb módszerrel számított amortizált bekerülési értéken jelennek 

meg a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A kölcsönökhöz és hitelekhez kapcsolódó nyereségek 

és veszteségek a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerülnek elszámolásra az effektív kamatláb 

módszer segítségével számított amortizáció során, valamint a pénzügyi kötelezettség kivezetésekor. Az 

amortizáció a jövedelemre vonatkozó kimutatásban kerül elszámolásra pénzügyi ráfordításként. 

 

 

Tapasztalatok a IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok: besorolás és értékelés (hatályos 2018. január 1-től) 

 

A standard új követelményeket vezetet be a pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek 

besorolásával, értékelésével és értékvesztésével kapcsolatban. Az IFRS 9 standard alkalmazása  hatással 

volt eszközeinek minősítésére és értékelésére, azonban a pénzügyi kötelezettségek minősítését és 

értékelésére nincsen hatással. Az új standard alkalmazásának nem volt jelentős hatása a Társaság 

pénzügyi kimutatásaira. 

 

 

2.1.10 Céltartalékok 

 

A Társaság céltartalékokat mutat ki a múltbeli események következtében meglévő (jogi vagy vélelmezett) 

kötelmek után, amelyeket a Társaságnak valószínűleg ki kell egyenlítenie, és ha a kötelem összege 

megbízhatóan mérhető.  
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A céltartalékként kimutatott összeg a meglévő kötelem rendezéséhez a mérlegfordulónapon szükséges 

ráfordításra vonatkozó legjobb becslés, figyelembe véve a kötelmet jellemző kockázatokat és 

bizonytalanságokat. Amennyiben a céltartalék értékeléséhez a meglévő kötelem rendezéséhez várhatóan 

szükséges cash-flow-t használják, a céltartalék könyv szerinti értéke ezen cash-flow-k jelenértéke.    

 

 

 

2.1.11 Jövedelemadók 

 

A társasági adó mértéke a társasági és osztalékadóról szóló törvény alapján, valamint a helyi iparűzési 

adó rendelet által meghatározott adófizetési kötelezettségen alapul, amely a halasztott adóval kerül 

módosításra. A társasági adófizetési kötelezettség tárgyévi és halasztott adóelemeket tartalmaz.  

 

A folyó évi adófizetési kötelezettség a tárgyévi adózandó nyereség alapján kerül meghatározásra. Az 

adózandó nyereség eltér a beszámolóban kimutatott adózás előtti eredménytől, az adóalapot nem képző 

nyereségek és veszteségek, illetve az olyan tételek miatt, melyek más évek adózandó nyereségében 

kerülnek figyelembe vételre. A Társaság folyó adófizetési kötelezettsége a mérleg fordulónapjáig 

hatályban lévő vagy kihirdetett (amennyiben a kihirdetés egyenértékű a hatályba lépéssel) adókulcs 

alapján kerül meghatározásra. A halasztott adó számítása a kötelezettség módszer szerint kerül 

kiszámításra.  

 

Halasztott adó azokban az esetekben keletkezik, amikor egy tétel az éves beszámolóban történő, illetve az 

adótörvény szerinti elszámolásában időbeli különbség adódik. A halasztott adókövetelés és kötelezettség 

megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az 

időbeli különbség miatti eltérés várhatóan megtérül. A halasztott adókötelezettség és követelés mértéke 

tükrözi a Társaságnak a mérleg fordulónapján fennálló, az adóeszközök és kötelezettségek 

realizálódásának módjára vonatkozó becslését. 

 

Halasztott adókövetelés a levonható időbeli eltérések, a továbbvihető adókedvezmények és negatív 

adóalap vonatkozásában csak akkor szerepel a mérlegben, ha valószínűsíthető, hogy a Társaság a 

jövőbeni tevékenysége során adóalapot képző nyereséget realizál, amellyel szemben a halasztott 

adóeszköz érvényesíthető. 

 

Minden mérleg fordulónapon a Társaság számba veszi a mérlegben el nem ismert halasztott 

adóeszközöket, valamint az elismert adóeszközök könyv szerinti értékét. A korábban mérlegbe fel nem 

vett követelések azon részét állományba veszi, amely várhatóan megtérülhet a jövőbeni nyereségadójának 

csökkenéseként. Ezzel ellentétesen olyan mértékben csökkenti a Társaság halasztott adó követelését, 

amely összeg megtérülésének fedezetére, várhatóan adózott nyereség nem fog rendelkezésre állni. 

 

A tárgyévi és halasztott adó közvetlenül a saját tőkével szemben kerül elszámolásra, amennyiben olyan 

tételekre vonatkozik, amelyeket ugyanabban vagy egy másik időszakban szintén a saját tőkével szemben 

számoltak el, beleértve a tartalékok nyitó értékének a számviteli politika visszamenőleges hatályú 

változása miatt bekövetkező módosításait is.  
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2.1.12 Lízingek  

 

Az IFRS a lízingel kapcsolatban egy alapelvet hangsúlyon, nevezetesen a tartalom elsődlegességét a jogi 

formával szembeni megfontolást és a lízingbe vevői oldalról az IFRS 16 már nem tartalmazza a pénzügyi 

és operatív lízing megkülönböztetést. A változtatás másik oka elsősorban az volt, hogy a lízing korábbi 

besorolásától függetlenül jelenjen  meg minden olyan eszköz, amely esetében van egy jogosultság arra, 

hogy a gazdálkodó Társaság valamekkora időtartamra ezt az eszközt bérelje. Ezt a jogot rendeli az új 

standard a mérlegben is megjeleníteni.  

 

A standard megértéséhez szükségesen tárgykörhöz tartozó az alapfogalmak ismerete: 

Lízing beazonosítása 

 

A lízingszerződés kezdetének időpontjában meg kell vizsgálni, hogy az adott szerződés lízingszerződés-e, 

vagy tartalmaz-e lízinget. Egy szerződés lízingszerződésnek minősül, vagy lízinget tartalmaz akkor, ha 

szerződés, amely egy meghatározott időszakra vonatkozóan átadja egy mögöttes eszköz használatának 

jogát díjfizetés ellenében úgy, hogy a lízingbevevő jogosult az eszköz használatából eredő hasznot 

beszedni és a használatra vonatkozó döntések meghozni.  

 

A definíció kulcselemei: 

 a mögöttes eszköz 

 a gazdasági hasznok beszedése 

 használat irányítása 

 

Lízing a lízingbevevő szempontjából 

 

A lízingbevevő nem magát az eszközt jeleníti meg, hanem a használatijog-eszköz(right-of use asset, 

ROU)ként az a jogot, hogy a mögöttes eszközt a lízingbevevő használhatja. 

A bekerülési érték részei a lízing kötelezettség értéke, a előre megfizette lízingkifizetések csökkentve az 

ösztönzőkkel, a kezdeti direkt költségek, leszerelés eltávolítás költsége.  

A lízingbevevő az eszközt halmozott értékcsökkenéssel és értévesztéssel csökkentett bekerülési értéken 

értékeli.  

A lízing kötelezettséget követő értékelése során az effektív kamatlábmódszerrel kell megállapítani. 

 

Bemutatás 

 

A Társaság a kiegészítő megjegyzésekben közzé teszi, hogy mely eszközsorok tartalmaznak használati-

jog eszközöket. 

 

A lízingkötelezettségeket a kötelezettségektől elkülönülten, éven belüli, éven túli bontásban szerepelteti a 

mérlegben. 

 

A lízingkötelezettségek tőketörlesztését a finanszírozási cash flow-ba kell besorolni. 

 

A lízingbevevő minden IFRS 16 standard által előírt közzétételi információt a kiegészítő 

megjegyzésekben tesz közzé utalva a mérlegsorokban történő megjelenítésükre. 
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2.1.13 Mérlegen kívüli tételek 

 

A mérlegen kívüli kötelezettségek nem szerepelnek az éves beszámoló részét képző mérlegben és 

eredménykimutatásban. A kiegészítő mellékletben kerülnek bemutatásra, kivéve, ha a gazdasági hasznot 

megtestesítő források kiáramlásának esélye távoli, minimális. A mérlegen kívüli követelések nem 

szerepelnek az éves beszámoló részét képező mérlegben és eredménykimutatásban, de amennyiben 

gazdasági hasznok beáramlása valószínűsíthető, a kiegészítő mellékletben kimutatásra kerülnek. 

 

 

2.1.14 Osztalék 

 

Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amikor azt a tulajdonosok jóváhagyják. 

 

 

2.1.15 Pénzügyi műveletek eredménye 

 

Pénzügyi eredmény a kamat és osztalékbevételeket, kamat és egyéb pénzügyi ráfordításokat, pénzügyi 

instrumentumok valós értékelésének nyereségét és veszteségét, továbbá a realizált és a nem realizált 

árfolyam-különbözeteket tartalmazza. 

 

 

2.1.16 Fordulónap utáni események 

 

Azok a beszámolási időszak vége után bekövetkezett események, amelyek pótlólagos információt 

biztosítanak a Társaság beszámolási időszakának végén fennálló körülményekről (módosító tételek), 

bemutatásra kerültek a beszámolóban. Azon beszámolási időszak utáni események, amelyek nem 

módosítják a beszámoló adatait, a kiegészítő mellékletben kerülnek bemutatásra, amennyiben lényegesek. 

 

 

2.1.17 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) 

 

Az egy részvényre jutó hozam meghatározása, a Társaság eredményének és a részvényeknek a 

visszavásárolt saját részvények időszaki átlagos állományával csökkentett állományának a figyelembe 

vételével történik. 

 

Az egy részvényre jutó hígított eredmény hasonlóan kerül kiszámításra, mint az egy részvényre jutó 

eredmény. A számításnál azonban figyelembe veszik az összes hígításra alkalmas forgalomban lévő 

részvényt a törzsrészvények után kiosztható hozamot megnövelve az adott időszakban figyelembe vehető 

átváltoztatható részvények osztalékával és hozamával, módosítva az átváltásból eredő további 

bevételekkel és ráfordításokkal, - a forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos darabszámát 

megnövelve azon további részvények súlyozott átlagos darabszámával, melyek forgalomban lennének, ha 

az összes átváltoztatható részvény átváltásra kerülne. Sem a 2019., sem pedig a 2018. december 31-ére 

végződő évben nem volt olyan tranzakció, amely ezt az EPS ráta értékét hígítaná. 
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2.2 A számviteli politika változásai 

 

A Társaság a 2019. december 31-én hatályba lépett összes standard és értelmezés rendelkezésével 

összhangban állította össze a beszámolóját.  

 

A Társaság számviteli politikája összhangban van az előző években alkalmazottakkal, az alábbi 

kivételekkel: 

 

a) A beszámoló kiadásáig az alábbi standardok és értelmezések kerültek hatályba lépésre, melyeket a 

Társaság hatályba lépéskor alkalmazott: 

 

 

IFRS 16 Lízing (hatályos 2019. január 1-től) 

 

Az IASB 2016. január 13-án új standardot bocsátott ki a lízingek elszámolásával kapcsolatban. Az IFRS-t 

alkalmazó társaságok számára a 2019. január 1-jén vagy azt követően kezdődő beszámolási időszakok 

esetében kötelező az új lízing standard alkalmazása. Az új standard felváltotta az IAS 17 Lízing standard 

jelenlegi szabályozását, és alapvetően megváltoztatta az operatív lízingek eddigi elszámolásait. 

 

A standard által a beszámolóba felveendő eszköz  

 

A Társaság 2019. szeptember 02-tól használati jog szerződést (IFRS 17 szerint operatív lízing) kötött egy 

Sorrento GT Line 2.2 CRDi 4WD AT személygépjárműre a Nelson Flottalízing Kft-vel. A finanszírozás 

forintban történik. A Futamidő 36 hónap.  

 

Ennek 2019. január 01-re sem a saját tőkében sem a kötelezettségekben nincs hatása. 

 

A Társaság a módosítás hatását alkalmazza, annak a 2019. december 31. napra gyakorolt hatása 

(beszámolóra gyakorolt hatása) nem jelentős. 

 

Egyébként a korlátozott visszamenőlegesen, a IFRS 16 standard első alkalmazásának halmozott hatását az 

első alkalmazás időpontjában megjelenítve választja. 

 

 

2019-ben a Társaság alkalmazta az összes, 2019. január 1-jével hatályos IFRS standardot, módosításokat 

és értelmezéseket, amelyek a Társaság működése szempontjából relevánsak voltak. 

 

 

b) Az IASB által kiadott és az EU által még nem befogadott sztenderdek és értelmezések, amelyeknek 

várhatóan nem lesz hatása a Társaság pénzügyi kimutatásaira: 

 

 IFRS 17 Biztosítási szerződések (a 2022. január 1-jén vagy azt követően kezdődő éves 

beszámolási periódusokban kell alkalmazni, az összehasonlító adatokat újra megállapítva); 

 korábbi alkalmazása mellett dönt, a módosításokat visszamenőlegesen kell alkalmaznia); 

 

2019-ben a Társaság alkalmazza az összes, 2019. január 1-jével hatályos IFRS standardot, módosításokat 

és értelmezéseket, amelyek a Társaság működése szempontjából relevánsak. 
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2.3 Bizonytalansági tényezők  

 

A 2.1. pontban ismertetett számviteli politika alkalmazásakor becsléseket és feltételezéseket szükséges 

alkalmazni egyes eszközök és kötelezettségek adott időpontra vonatkozó értékének meghatározásakor, 

melyek más forrásból egyértelműen nem meghatározhatók. A becslési folyamat a legutolsó rendelkezésre 

álló információn alapuló döntéseket és releváns tényezőket tartalmazza. Ezek a jelentős becslések és 

feltételezések befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban megjelenített eszközök és kötelezettségek, 

bevételek és ráfordítások értékét és a függő eszközök és kötelezettségek kiegészítő mellékletben történő 

bemutatását. A tényleges eredmények eltérhetnek a becsült adatoktól. 

 

A becslések folyamatosan aktualizálásra kerülnek. A számviteli becslésekben bekövetkező változás 

időszakában veendő figyelembe, ha a változás csak az adott időszakot érinti, illetve a változás 

időszakában és a jövőbeni időszakokban, amennyiben mindkét időszakot érintő változásokról van szó. 

 

A becslési bizonytalanság és a számviteli politika terén hozott kritikus döntések fő területei, amelyek a 

legjelentősebb hatást gyakorolják a pénzügyi kimutatásokban megjelenített összegekre, az alábbiak: 

 

 

2.3.1 Értékcsökkenés 

 

Az ingatlanok, gépek és berendezések, a használati jog eszközök valamint az immateriális eszközök 

nyilvántartása bekerülési értéken történik, leírásukra pedig lineárisan, hasznos élettartamuk alatt kerül sor. 

A Társaság a 2019. december 31-ével végződő időszakra 101.315 eFt, a 2018. december 31-ével végződő 

évre 101.968 eFt értékcsökkenési és amortizációs ráfordítást mutatott ki. Az eszközök hasznos 

élettartamának meghatározása a hasonló eszközökre vonatkozó korábbi tapasztalatok, valamint a várható 

technológiai fejlődés és tágabb gazdasági vagy iparági tényezőkben bekövetkező változások alapján 

történik. A becsült hasznos élettartamok felülvizsgálatára évente kerül sor.  
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3. Immateriális eszközök 

 

 

Szoftverek 

Bruttó (bekerülési) érték 

2017. december 31. 18.601 

Növekedés és átsorolás 16.667 

Csökkenés és átsorolás 0 

2018. december 31. 35.268 

Növekedés 91 

Csökkenés 0 

2019. december 31. 35.359 

Halmozott értékcsökkenés 

2017. december 31. 18.139 

Éves leírás 2.305 

Csökkenés 0 

2018. december 31. 20.444 

Éves leírás 5.440 

Csökkenés 0 

2019. december 31. 25.884 

Nettó könyv szerinti érték 

2017. dec. 31. 462 

2018. dec. 31. 14.824 

2019. dec. 31. 9.475 
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4. Ingatlanok, gépek és berendezések 
 

Ingatlanok, gépek berendezések mozgástábla 

 

 

Ingatlanok 

Műszaki 

berendezések, 

gépek 

Egyéb 

berendezések, 

felszerelések, 

járművek 

Használati 

jog eszköz Beruházások Összesen 

Bruttó (bekerülési) érték 

     
2017. december 31. 275.337 1.738.017 81.289 

 

83.062 2.177.705 

Aktiválás 

 

36.178 4.091 

  

40.269 

Növekedés és 

átsorolás 

    

128.790 128.790 

Csökkenés és átsorolás 

   

40.269 40.269 

2018. december 31. 275.337 1.774.195 85.380 

 

171.583 2.306.495 

IFRS 16 átállás 

 

(489.024) (19.878) 508.902 

  
2019. január 01. 275.337 1.285.171 65.502 508.902 171.583 

 
Aktiválás 0 47 3.959 5.791 0 9.797 

Növekedés és 

átsorolás 0 

   

178.128 178.128 

Csökkenés és 

átsorolás 0 15.636 17.885 

 

9.797 43.318 

2019. december 31. 275.337 1.269.582 51.576 514.693 339.914 2.451.102 

Halmozott értékcsökkenés 

     
2017. december 31. 13.132 962.714 44.227 

  

1.020.073 

Éves leírás 4.917 85.242 9.504 

  

99.663 

Csökkenés 0 0 0 

  

0 

2018. december 31. 18.049 1.047.956 53.731 

  

1.119.736 

IFRS 16 átállás 

 

(102.749) (8.395) 111.144 

  
2019. január 01. 18.049 945.207 45.336 111.144 0 1.119.736 

Éves leírás 4.917 32.152 6.233 52.573 

 

95.875 

Csökkenés 0 15.636 6.628 0 

 

22.264 

2019. december 31. 22.966 961.723 44.941 163.717   1.193.347 

Nettó könyv szerinti érték 

    

0 

2017. december 31. 262.205 775.303 37.062 - 83.062 1.157.632 

2018. december 31. 257.288 726.239 31.649 0 171.583 1.186.759 

2019. január 01. 257.288 339.964 20.166 397.758 171.583 1.186.759 

2019. december 31. 252.371 307.859 6.635 350.976 339.914 1.257.755 

 
Az ingatlanok, gépek, berendezések eszközein semmilyen jogcímkorlátozás, zálogjog nem található! 
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2019. év jelentősebb tárgyi eszköz beszerzései: 

 

Folytatódott a papír raklap gyártósor beruházás. A 2019. évben a papír raklap fejlesztésére költött összeg 

168.331 eFt volt. 

 

5. Tartósan adott kölcsön 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Tartósan adott kölcsön éven túli 5.355 

 

7.880 

Tartósan adott kölcsön éven belüli (9) 1.610 

 

1.554 

Összesen 6.965 

 

9.434 

 

 

A Társaság alkalmazottainak lakásvásárlásuk támogatására kölcsönt nyújt a törvényi szabályozásnak 

megfelelően. A fenti táblázat a kölcsönök éven túli és éven belüli értékét tartalmazza. Az éven belüli 

kölcsönök a Vevő- és egyéb követelések mérlegsoron találhatóak. 

 
 
6. Részesedések 

 
A Társaság a részesedések között a leányvállalatokban és közös vállalkozásokban meglévő részesedéseit 

mutatja ki. 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Részesedés leányvállalatban 2.588 

 

2.588 

Részesedés közös vállalkozásban 0 

 

0 

Összesen: 2.588 

 

2.588 

 

 
A Társaság leányvállalatai a következőek: 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Novoprint Rt. 0 

 

0 

I-VEST 2005 Kft. 0 

 

0 

SOLFAIR CO. Ltd.* 2.588 

 

2.588 

Összesen 2.588 

 

2.588 

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

értékesítette 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 2020. január 9-ig esedékes. 

 



 

KARTONPACK NYRT. 
2019. DECEMBER 31. 

ÉVES EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 

        50 

(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 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 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 nulla Ft részesedésként van nyilvántartva. A Cég adószáma 2010. október 27. 

napján törlésre került, így adóköteles tevékenységet már nem folytathat, kényszertörlési eljárás alatt van. 

 

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. 

 

A Társaság leányvállalatainak a székhelye: 

 

 

Székhely 

Novoprint Zrt. 2510 Dorog, Esztergomi út. 15 

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

SOLFAIR CO. Ltd.* Global Gateway 8, Rue De La Perle, 

Providence, Mahe, Seychelles Köztársaság 

 

A Társaság közös vállalkozásai a következőek: 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

TF-PV Europe Kutatási és Fejleszt. Kft. 0 

 

0 

Tartós részesedés társult vállalkozásban 0 

 

0 

 

A TF-PV Europe Kutatási és Fejlesztési Kft-ben a Társaság szavazati és tulajdoni aránya 50%. 
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7. Értékpapírok 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

PannErgy Nyrt. 3.690 

 

3.790 

Összesen 3.690 

 

3.790 

 

A Társaság 5.000 db PannErgy részvénnyel rendelkezik, melyet a FVOCI modell alapján, valós értéken 

értékel az egyéb átfogó eredménnyel szemben. A részvények 2019. december 31-i záróárfolyama 738 

Ft/db, a 2018. december 31-i záróárfolyama pedig 758 Ft/db.  

 
 
8. Készletek 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Anyagok 217.148 

 

276.727 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 38.365 

 

33.231 

Késztermékek 26.326 

 

26.742 

Összesen 281.839 

 

336.700 

 

 

A készletekre sem 2019-ben, sem 2018-ban nem került értékvesztés elszámolásra, sem visszaírásra. 

 
 
Anyagok részletezése 
 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Alapanyag karton 176.710 

 

242.946 

Egyéb alapanyag (festék, lakk, ragasztó, egyéb) 20.729 

 

14.058 

Alapanyag összesen: 197.439 

 

257.004 

Technológiai segédanyag 13.477 

 

14.087 

Műszaki segédanyagok 645 

 

659 

Alkatrészek 5.587 

 

4.977 

Segédanyagok összesen 19.709 

 

19.723 

Összesen: 217.148 

 

276.727 
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9. Vevő- és egyéb követelések 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Követelések áruszállításból és 

szolgáltatásokból (vevők) 314.235 

 

355.030 

Egyéb követelések 54.793 

 

14.712 

Aktív időbeli elhatárolása 37.159 

 

33.865 

Összesen 406.187 

 

403.607 

 

 

A vevőkövetelések fizetési határideje 8-60 nap között változik. 

 

Vevőkövetelések földrajzi megbontásban: 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Belföldi vevők 282.005 

 

307.953 

Külföldi vevők (EU és Oroszország) 33.338 

 

48.185 

Vevő követelés értékvesztése (belföld) 1.108 

 

1.108 

Összesen 314.235 

 

355.030 

 
 
Az egyéb követelések értéke a következőeket tartalmazza: 
 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszköz 20.000 

 

0 

Egyéb követelés (peres ügyek) 15.693 

 

0 

Költségvetési kiutalási igények 531 

 

686 

Előre fizetett lízing díj 6.906 

 

8.191 

Költségvetési kapcsolatok elszámolása 8.446 

 

3.534 

Helyi adó elszámolása 1.492 

 

290 

Követelés munkavállalókkal szemben 1.725 

 

2.011 

Összesen 54.793 

 

14.712 
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10. Követelés kapcsolt vállalkozással szemben 
 

2018. január 12-én a 1/2018 (január 9.) számú Igazgatósági határozat alapján a Társaság értékesítette a 

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

kiegyenlítése legkésőbb 2019. január 9-ig esedékes. A GODAR HOLDINGS LIMITED a SOLFAIR CO. 

Ltd. leányvállalata. 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

A GODAR HOLDINGS LIMITED a SOLFAIR CO. Ltd.  10.000 

 

10.000 

eSolifer Rendszerintegráló Szolgáltató Kft. (kölcsön) 3.850 

 

0 

Összesen 13.850 

 

10.000 

 

 

11. Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Bankbetétek 80.636 

 

68.296 

Pénztár 380 

 

324 

Összesen 81.016 

 

68.620 

 

 

12. Saját tőke 

 

 
KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság aktuális alaptőkéje 2018. 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 
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A Társaság alaptőkéjének összetétele 2019. december 31-én: 

 

 

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 2019. december 31-én: 

 

 

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 

 

 

 

Saját tőke megfeleltetési tábla: 

 

 

IFRS szabályok átsorolás 

Magyar besorolási 

szabályok 

Saját tőke 

   
Jegyzett tőke 101.030 

 

101.030 

Tőketartalék 18.171 

 

18.171 

Eredménytartalék 1.268.285 (12.302) 1.255.983 

Átértékelési tartalék 173.303 

 

173.303 

Adózott eredmény 

 

12.302 12.302 

 

      

Egyenleg 2019. december 31-én 1.560.789   1.560.789 
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13. Lízingkötelezettségek 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Hosszú lejáratú lízingkötelezettség 79.477 

 

156.958 

Rövid lejáratú lízingkötelezettség 88.027 

 

88.557 

Összesen 167.504 

 

245.515 

 

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 volt.  

 

A BOBST Novacut 106E stancgép 2019. december 31-én a Társaság tulajdona. 

 

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. A 

lízing futamideje 4 év volt 

 

 

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. A lízing futamideje 5 év. 

 

A Társaság 2019. szeptember 02-tól használati jog szerződést  kötött egy Sorrento GT Line 2.2 CRDi 

4WD AT személygépjárműre a Nelson Flottalízing Kft-vel. A finanszírozás forintban történik. A 

Futamidő 36 hónap.  

 

A lízingszerződésekben nem került meghatározásra függő bérleti díj és nem tartalmaznak sem 

megújítási, sem vételi opciót. A lízing árfolyam különbözet teljes összege a pénzügyi 

eredményben kerül elszámolásra. 

 

Fennálló lízingkötelezettségek: 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

BOBST Novacut 106E stancgép 0 

 

1.581 
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Audi Q7 3.0 TDI szgk. 3.852 

 

7.150 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-5+L 

tartozékokkal 161.356 

 

236.784 

Kia Sorrento Gt. Line 2.2 2.296 

 

0 

Összesen 167.504 

 

245.515 

 

 

Éven túli lízingtartozás: 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-5+L 

tartozékokkal 77.845 

 

156.958 

Kia Sorrento Gt. Line 2.2 1.632 

 

0 

Összesen 79.477 

 

156.958 

 

 

Éven belüli lízingtartozás: 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

BOBST Novacut 106E stancgép 0 

 

1.581 

Audi Q7 3.0 TDI szgk. 3.852 

 

7.150 

Heidelberg Speedmaster ofszet-nyomógép CX 102-5+L 

tartozékokkal 83.511 

 

79.826 

Kia Sorrento Gt. Line 2.2 664 

 

0 

Összesen 88.027 

 

88.557 

 
 

A törlesztési terv a következő: 

 
 

Törlesztési terv 

2020 

 

90.762 

2021 

 

79.771 

2022 

 

831 

Minimális lízingfizetések összesen 

 

171.364 

Le: kamat 

 

3.860 

Minimális lízingfizetések összesen 

 

167.504 

Rövid lejáratú rész 

 

88.027 

Hosszú lejáratú rész 

 

79.477 
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14. Halasztott adó kötelezettségek 
 

A halasztott adó számítása során a Társaság az adózás szempontjából figyelembe vehető értéket hasonlítja 

össze a könyv szerinti értékkel eszközönként és kötelezettségenként. Ha a különbözet átmeneti 

különbség, azaz belátható időn belül az eltérés kiegyenlítődik, akkor előjelének megfelelően halasztott 

adó kötelezettséget vagy eszközt vesz fel. Az eszköz felvételekor a megtérülést külön vizsgálja a 

Társaság. 

 

A halasztott adót a Társaság 9% adókulccsal számolja, mivel az adott eszközök és kötelezettségek 

tényleges adókká olyan időszakokban válnak, amikor az adókulcs várhatóan változatlan marad. 

 

A következő levonható és adóköteles adókülönbözetet okozó eltérések azonosítására került sor: 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Tárgyi eszköz nettó értékéből (30.730) 

 

(27.679) 

Részesedés leányvállatokban és 

társult vállalkozásban 22 

 

22 

Kötelezettség társult vállalkozással szemben 32 

 

20 

Elhatárolt veszteség 1.004 

 

1.004 

Vevő követelés értékvesztése 100 

 

100 

Egyéb követelés és AIE 265 

 

0 

Céltartalék képzéséből 343 

 

586 

Ingatlan valós értéken (15.235) 

 

(15.415) 

Értékpapír valós értéken (200) 

 

(209) 

Lízingtartozás 207 

 

0 

Halasztott adó követelés (kötelezettség) nettó (44.192) 

 

(41.571) 

 

 

15. Szállítói kötelezettségek 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Belföldi szállítók 62.767 

 

74.485 

Külföldi szállítók 131.512 

 

30.858 

Összesen 194.279 

 

105.343 

 
 
A Társaság a szállítóit 4-60 nap közötti fizetési határidővel egyenlíti ki 
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16. Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 
 

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 kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben a még be nem fizetett jegyzett tőke kötelezettséget 

tartalmazza. 

 

 
17. Céltartalék 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Ki nem vett szabadságokra képzett 3.813 

 

6.520 

Összesen 3.813 

 

6.520 

 
 

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 Társaságot. 

 

 

18. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások 

 
 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Szja (elszámolás) kötelezettség 9.490 

 

7.970 

ÁFA fizetendő 25.303 

 

9.456 

Jövedelem elszámolási kötelezettség 26.204 

 

20.718 

Járulékok és szociális hozzájárulási adó 23.728 

 

19.471 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2.226 

 

2.068 

Költség passzív időbeli elhatárolása 2.739 

 

29.044 

Bevétel passzív időbeli elhatárolása 0 

 

0 

Összesen 89.690 

 

88.727 
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19. Árbevétel  

 
Bevétel típusa 

 
2019 

 

2018 

Termékértékesítés 2.447.418 

 

2.277.338 

Anyageladás árbevétele 515 

 

611 

Hulladék eladás árbevétele 32.360 

 

29.504 

Göngyöleg eladás árbevétele 18.005 

 

16.287 

Kötészeti szolgáltatás 14 

 

30 

Összesen 2.498.312 

 

2.323.770 

 

 
Árbevétel földrajzi megosztás szerint 

 
2019 

 

2018 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1.842.926 

 

1.825.974 

Közösségen belüli 391.617 

 

332.898 

Közösségen kívüli 263.769 

 

164.898 

Összesen 2.498.312 

 

2.323.770 

 
 

Árbevétel koncentrációja 

 

2019 

 

2018 

Jelentős vevőktől származó árbevétel 1.928.558 

 

1.658.134 

Az értékesítés árbevétele 2.498.312 

 

2.323.770 

Jelentős vevők/összes árbevétel, % 77,19% 

 

71,36% 

 

 
A Társaságnak négy olyan jelentős vevője van, amelyektől az éves nettó árbevétel meghaladja az összes 

árbevétel 10%-át. 

 

 

20. Anyagjellegű ráfordítások 

 

 

2019 

 

2018 

Anyagköltség 1.431.294 

 

1.157.674 

Igénybe vett szolgáltatások értéke 269.943 

 

253.682 

Egyéb szolgáltatások értéke 20.960 

 

13.656 
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Eladott áruk beszerzési értéke 35.174 

 

26.075 

Összesen 1.757.371 

 

1.451.087 

 

 

 

21. Személyi jellegű ráfordítások 

 

2019 

 

2018 

Bérköltség 460.287 

 

457.414 

Személyi jellegű egyéb kifizetések 33.012 

 

34.921 

Bérjárulékok 97.168 

 

99.112 

Összesen 590.467 

 

591.447 

    
Átlagos statisztikai létszám (fő) 96 

 

93 

 

 

22. Egyéb működési ráfordítások 

 

2019 

 

2018 

Bírság 2.500 

 

4.035 

Értékesített tárgyi eszköz nettó eredménye 1.300 

 

- 

Elszámolt adók, illetékek költségvetéssel 5.465 

 

5.245 

Helyi adók 2.313 

 

2.316 

Egyéb ráfordítás 37 

 

2.619 

Összesen 11.615 

 

14.215 

 

 

23. Egyéb működési bevétel 
 

 

2019 

 

2018 

Leselejtezett (hulladék) eszköz bevétele 377 

 

652 

Egyéb bevétel 3.731 

 

2.983 

Összesen 4.108 

 

3.635 

 

 

Az AUDI Q5 személygépjármű értékesítése történt 9.957 eFt értékben, melynek könyv szerinti értéke 

11.257 eFt volt 
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24. Kamatráfordítás 

 

 

2019 

 

2018 

Lízing kamata 4.172 

 

5.771 

Összesen 4.172 

 

5.771 

 

 

 

25. Egyéb pénzügyi bevétel (ráfordítás) 

 

 

2019 

 

2018 

Egyéb pénzügyi nyereség (veszteség)(árfolyam) (2.710) 

 

14.992 

Összesen (2.710) 

 

14.992 

 

 

26. Jövedelemadók 

 

 
A jövedelemadókhoz kapcsolódó ráfordítások a következőekből tevődnek össze: 

 

 

 

2019 

 

2018 

Társasági adó 1.350 

 

3.271 

Iparűzési adó és innovációs járulék 23.206 

 

24.254 

Halasztott adó 2.630 

 

27.320 

Összesen 27.186 

 

54.845 

 

 

 

Az adó levezetése a következő volt: 

 

 2019 

 

2018 

Adózás előtti eredmény 39.488 

 

150.978 

Aktuális adókulcs alapján számított adófizetési kötelezettség 9% 3.554 

 

13.588 

Iparűzési adó és innovációs járulék 23.206 

 

24.254 

Állandó különbségek 426 

 

17.003 

 
   Jövedelemadók összesen 27.186 

 

54.845 
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A társasági adó kalkulációja az adóhatóság felé a következő volt: 

 

 

2019 

 

2018 

Adózás előtti eredmény 39.488 

 

150.978 

helyi iparűzési adó és innovációs járulék 23.206 

 

24.254 

Eredményt csökkentő jogcímek 135.951 

 

153.267 

Eredményt növelő jogcímek 107.981 

 

113.534 

Adóalap (11.688) 

 

86.991 

Adóalap (jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása 49.966 

  

Társasági adó 4.497 

 

7.829 

Adókedvezmények 3.147 

 

5.480 

Adó 1.350 

 

2.349 

Fizetendő adó 1.350 

 

3.271 

 
 
27. Pénzügyi instrumentum egyéb átfogó jövedelemmel szembeni átértékelése 
 

 

2019 

 

2018 

PannErgy részvény átértékelése (91) 

 

395 

Összesen (91) 

 

395 

 

 

A követő értékelés során a FVOCI eszközök (PannErgy részvények) valós értéken kerülnek értékelésre, 

az átértékelési különbözet az egyéb átfogó eredményben kerül megjelenítésre, amelyet a Társaság az 

átértékelési tartalékban halmoz.  

 
 
28. Egy részvényre jutó eredmény (EPS) 

 

 

2019 

 

2018 

Adózott eredmény 12.302 

 

96.133 

Forgalomban lévő törzsrészvények  

súlyozott átlagos száma, db 505.150 

 

505.150 

Összesen 24 

 

190 
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29. Kockázatkezelés 

 
 
A Társaság eszközei közé tartoznak a pénzeszközök, vevői és egyéb követelések, valamint egyéb 

eszközök – kivéve az adókat. A Társaság forrásai közé tartoznak a hitelek és kölcsönök, szállítói és egyéb 

kötelezettségek, kivéve az adókat és pénzügyi kötelezettségek valós értéken történő átértékeléséből 

származó nyereséget vagy veszteséget.  

 
A Társasága következő pénzügyi kockázatoknak van kitéve:  

 

 hitelkockázat  

 likviditási kockázat  

 piaci kockázat 

 műszaki kockázat 

 árfolyamkockázat 

 

Ez a fejezet bemutatja a Társaság fenti kockázatait, a Társaság célkitűzéseit, politikáit, folyamatok 

mérését és kockázat kezelését, valamint a Társaság menedzsment tőkéjét. Az Igazgatóság általános 

felelősséget visel a Társaság létrehozása, felügyelete és kockázatkezelése terén.  

 

A Társaság kockázat menedzsment politikájának célja, hogy kiszűrje és kivizsgálja azokat a 

kockázatokat, amelyekkel szembesül a Társaság, valamint, hogy beállítsa a megfelelő kontrolokat, és 

hogy felügyelje a kockázatokat. A kockázat menedzsment politika és rendszer felülvizsgálatra kerül, hogy 

tükrözhesse a megváltozott piaci körülményeket és a Társaság tevékenységeit. 

 
 
Tőkemenedzsment  

 
A Társaság politikája, hogy megőrizze az alaptőkét, amely elegendő ahhoz, hogy a befektetői és hitelezői 

bizalom a jövőben fenntartsa a jövőbeni fejlődését. Az Igazgatóság igyekszik fenntartani azt a politikát, 

hogy kölcsönadásokból eredő magasabb kitettséget csak magasabb hozam mellett vállal, az erős 

tőkepozíció által nyújtott előnyök és a biztonság alapján.  

 

A Társaság tőkeszerkezete a nettó idegen tőkéből, valamint a Társaság saját tőkéjéből áll (ez utóbbi a 

jegyzett tőkét, a tartalékokat foglalja magában).  

 

 

A Társaság a tőke kezelése során igyekszik biztosítani, hogy a Társaság tagjai folytatni tudják 

tevékenységüket és egyúttal maximalizálják a tulajdonosok számára a megtérülést a kölcsöntőke és a saját 

tőke optimális egyensúlyozásával, valamint az optimális tőkestruktúra megtartását a tőkeköltségek 

csökkentése érdekében. A Társaság azt is figyeli, hogy tagvállalatainak tőkeszerkezete megfelel-e a helyi 

törvényi előírásoknak. 
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A Társaság tőke kockázata 2019-ben, sem 2018-ban sem jelentős, mivel a jellemzően saját forrásból 

finanszírozza a tevékenységét. 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Hosszú lejáratú lízingtartozás 79.477 

 

156.958 

Rövid lejáratú lízingtartozás 88.027 

 

88.557 

Szállítói kötelezettségek 194.279 

 

105.343 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 

és passzív időbeli elhatárolás 140.642 

 

139.627 

Idegen tőke 502.425 

 

490.485 

Saját tőke 1.560.789 

 

1.548.578 

Nettó saját tőke 1.058.364 

 

1.058.093 

 

 

Hitelezési kockázat  
 

A hitelezési kockázat annak a kockázatát fejezi ki, hogy az adós vagy a partner nem teljesíti szerződéses 

kötelezettségeit, amely pedig pénzügyi veszteséget eredményez a Társaság számára. Pénzügyi eszközök, 

amelyek hitelezési kockázatoknak vannak kitéve, lehetnek hosszú vagy rövid távú kihelyezések, 

pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek, vevők és egyéb követelések.  

 

A pénzügyi eszközök könyv szerinti értéke a maximális kockázati kitettséget mutatják. Az alábbi táblázat 

a Társaság maximális hitelkockázati kitettségét mutatja 2019. december 31-én és 2018. december 31-én. 

 

 

2019. december 31. 
 

2018. december 31. 

Vevő- és egyéb követelések 406.187 

 

403.607 

Értékpapírok 3.690 

 

3.790 

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 81.016 

 

68.620 

Összesen: 490.893 

 

476.017 

 

 

Tulajdonosi kockázat 

 
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 CAPITAL & CONSULTING 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 tulajdonosa a BRITTON CAPITAL & 

CONSULTING Kft. A végrehajtási eljárás  fel van függesztve. 
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A Társasággal szemben, kártérítés megfizetése iránt indított peres eljárás 2019. február 21. napján a 

Társaság pernyertességével fejeződött be első fokon. A keresetet teljes terjedelem elutasította a bíróság, 

az ítélet jelenleg nem jogerős. A peres eljárás későbbi esetleges szakában a Társaság a megfelelő időben 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

A Társaság a vonatkozó jogszabályi előírások alapján folyamatosan tájékoztatta honlapján a 

részvényeseket a releváns adatokról, az egyéb peres eljárások tekintetében is. 

 

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. 

 

Az Nyrt. pénzeszközei a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási mutató I.) 0,21-szorosát, a 

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

II.) 1,32-szeresét fedezik. A forgóeszköz-állomány pedig a rövid lejáratú kötelezettségek (likviditási 

mutató III.) 2,1-szorosát fedezi.  

 

Ebből következik, hogy a Társaság pénzügyi helyzete stabil, likviditási problémák nincsenek, a cég 

fizetőképes és kötelezettségeit határidőben teljesíti. 

 
 
Piaci kockázat  

 
A piaci kockázat annak kockázata, hogy a piaci árak, mint az átváltási árfolyamok, kamatlábak és a 

befektetési alapokba történő befektetések árai, változása befolyásolni fogja a Társaság eredményét vagy 

pénzügyi instrumentumokban lévő befektetéseinek értékét. A piaci kockázat kezelésének célja a piaci 

kockázatnak való kitettségek kezelése és ellenőrzése elfogadható keretek között, a haszon optimalizálása 

mellett.  

 

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 2020. üzleti év tervezésénél is. 
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Műszaki kockázat 

 
Műszaki vonatkozásban is hasonló hatással szerepel a cég mérete. A 2019. üzleti évben a korábbi évek 

befejezett műszaki fejlesztéseinek köszönhetően, a nyomtatás, a stancolás és a gépi ragasztás műveleteit 

is három-három géppel történik. 

 

A feladat a már meglévő gyártó kapacitások lekötése. 2020. évre 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 Társaság jelenlegi helyzetében az anyag- és energiaellátottság nem jelent különösebb gondot, az önálló 

műszaki karbantartási háttér biztosított. 

 

 



 

KARTONPACK NYRT. 
2019. DECEMBER 31. 

ÉVES EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 

        67 

Árfolyamkockázat és Érzékenységi elemzés  

 

A Társaság elvégezte az árfolyamokra az érzékenységi vizsgálatokat. 
 
Aktuális árfolyamokkal 2019 

 

2018 

Nem monetáris és forintban denominált eszközök 1.995.066 
 

2.039.063 

Devizás eszközök 68.148 
 

0 

Forintban denominált kötelezettségek 209.556 
 

214.112 

Devizás kötelezettségek 292.869 
 

276.373 

Nettó eszközállomány 1.560.789 

 

1.548.578 

    1% 

   Nem monetáris és forintban denominált eszközök 1.995.066 

 

2.039.063 

Devizás eszközök 68.829 

 

0 

Forintban denominált kötelezettségek 209.556 

 

214.112 

Devizás kötelezettségek 295.798 

 

279.137 

Nettó eszközállomány 1.558.542 

 

1.545.814 

Nettó eszközállomány változása -2.247 

 

-2.764 

Nettó eszközállomány változása (%) -0,145% 
 

-0,178% 

    5% 

   Nem monetáris és forintban denominált eszközök 1.995.066 

 

2.039.063 

Devizás eszközök 71.555 

 

0 

Forintban denominált kötelezettségek 209.556 

 

214.112 

Devizás kötelezettségek 307.512 

 

290.192 

Nettó eszközállomány 1.549.553 

 

1.534.759 

Nettó eszközállomány változása -11.236 

 

-13.819 

Nettó eszközállomány változása (%) -0,720% 

 

-0,892% 

    10% 

   Nem monetáris és forintban denominált eszközök 1.995.066 
 

2.039.063 

Devizás eszközök 74.963 

 

0 

Forintban denominált kötelezettségek 209.556 
 

214.112 

Devizás kötelezettségek 322.156 

 

304.010 

Nettó eszközállomány 1.538.317 

 

1.520.941 

Nettó eszközállomány változása -22.472 

 

-27.637 

Nettó eszközállomány változása (%) -1,440% 

 

-1,785% 

    -1% 

   Nem monetáris és forintban denominált eszközök 1.995.066 

 

2.039.063 

Devizás eszközök 67.467 

 

0 

Forintban denominált kötelezettségek 209.556 
 

214.112 

Devizás kötelezettségek 289.940 

 

273.609 

Nettó eszközállomány 1.563.036 

 

1.551.342 

Nettó eszközállomány változása 2.247 

 

2.764 

Nettó eszközállomány változása (%) 0,144% 

 

0,178% 

    -5% 

   Nem monetáris és forintban denominált eszközök 1.995.066 

 

2.039.063 

Devizás eszközök 64.741 

 

0 

Forintban denominált kötelezettségek 209.556 

 

214.112 

Devizás kötelezettségek 278.226 

 

262.554 

Nettó eszközállomány 1.572.025 

 

1.562.397 

Nettó eszközállomány változása 11.236 

 

13.819 

Nettó eszközállomány változása (%) 0,720% 
 

0,892% 

    -10% 

   Nem monetáris és forintban denominált eszközök 1.995.066 

 

2.039.063 

Devizás eszközök 61.333 

 

0 

Forintban denominált kötelezettségek 209.556 

 

214.112 

Devizás kötelezettségek 263.582 

 

248.736 

Nettó eszközállomány 1.583.261 

 

1.576.215 

Nettó eszközállomány változása 22.472 

 

27.637 

Nettó eszközállomány változása (%) 1,440% 

 

1,785% 
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Árfolyam 2019.12.31 

 

2018.12.31 

Adózás előtti eredmény - árfolyamhatás nélkül 42.198 

 

135.986 

Nettó árfolyamhatás -2.710 

 

14.992 

Adózás előtti eredmény 39.488 

 

150.978 

    1% 

   Adózás előtti eredmény - árfolyamhatás nélkül 42.198 

 

135.986 

Nettó árfolyamhatás -2.737 

 

15.142 

Adózás előtti eredmény 39.461 

 

151.128 

Adózás előtti eredmény változása  -27 

 

150 

Adózás előtti eredmény változása (%) -0,069% 

 

0,099% 

    5% 

   Adózás előtti eredmény - árfolyamhatás nélkül 42.198 

 

135.986 

Nettó árfolyamhatás -2.846 

 

15.742 

Adózás előtti eredmény 39.353 

 

151.728 

Adózás előtti eredmény változása -136 

 

750 

Adózás előtti eredmény változása (%) -0,343% 

 

0,496% 

    10% 

   Adózás előtti eredmény - árfolyamhatás nélkül 42.198 

 

135.986 

Nettó árfolyamhatás -2.981 

 

16.491 

Adózás előtti eredmény 39.217 

 

152.477 

Adózás előtti eredmény változása -271 

 

1.499 

Adózás előtti eredmény változása (%) -0,687% 

 

0,992% 

    -1% 

   Adózás előtti eredmény - árfolyamhatás nélkül 42.198 

 

135.986 

Nettó árfolyamhatás -2.683 

 

14.842 

Adózás előtti eredmény 39.515 

 

150.828 

Adózás előtti eredmény változása 27 

 

-150 

Adózás előtti eredmény változása (%) 0,069% 

 

-0,099% 

    -5% 

   Adózás előtti eredmény - árfolyamhatás nélkül 42.198 

 

135.986 

Nettó árfolyamhatás -2.575 

 

14.242 

Adózás előtti eredmény 39.624 

 

150.228 

Adózás előtti eredmény változása 136 

 

-750 

Adózás előtti eredmény változása (%) 0,343% 

 

-0,496% 

    -10% 

   Adózás előtti eredmény - árfolyamhatás nélkül 42.198 

 

135.986 

Nettó árfolyamhatás -2.439 

 

13.493 

Adózás előtti eredmény 39.759 

 

149.479 

Adózás előtti eredmény változása 271 

 

-1.499 

Adózás előtti eredmény változása (%) 0,687% 

 

-0,992% 
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30. Pénzügyi instrumentumok 
 

Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a pénzügyi eszközök, a forgóeszközök közül a vevőkövetelések, 

az értékpapírok és a pénzeszközök, valamint a felvett hitelek, kölcsönök és a szállítói kötelezettségek. 

 

 

2019. december 31. 

Könyv szerinti 

érték 

 

Valós érték 

Pénzügyi eszközök 

   
Valós értéken értékelt eszközök 

   
   Értékpapírok 3.690 

 

3.690 

Amortizált bekerülési értéken tartott eszközök 

   
   Vevő és egyéb követelések 406.187 

 

406.187 

   Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 81.016 

 

81.016 

Pénzügyi kötelezettségek 

   
Amortizált bekerülési értéken tartott eszközök 

   
   Lízingkötelezettségek 167.504 

 

167.504 

   Szállítói kötelezettségek 194.279 

 

194.279 

 

 

 

2018. december 31. 

Könyv szerinti 

érték 

 

Valós érték 

Pénzügyi eszközök 

   
Valós értéken értékelt eszközök 

   
   Értékpapírok 3.790 

 

3.790 

Amortizált bekerülési értéken tartott eszközök 

   
   Vevő és egyéb követelések 403.607 

 

403.607 

   Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek 68.620 

 

68.620 

Pénzügyi kötelezettségek 

   
Amortizált bekerülési értéken tartott eszközök 

   
   Lízingkötelezettségek 245.515 

 

245.515 

   Szállítói kötelezettségek 105.343 

 

105.343 

 

 

 

 

 

A valós érték meghatározása mindkét évben a 3. szintnek megfelelő valós értéken történt. 
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31. Igazgatóság javadalmazása 

 

 

2019 

 

2018 

Igazgatóság 14.583 

 

19.200 

Felügyelő bizottság 6.083 

 

2.700 

 
 

32. Függő kötelezettségek 
 
A Társaság nem tartott nyilván függő kötelezettséget 2019. december 31-én.  

 

 

33. Mérlegfordulónap utáni események 

 
Nincsenek olyan be nem mutatott mérlegfordulónap utáni események, továbbá olyan, a menedzsment 

által azonosított jövőbeni kockázatok, amelyek jelen pénzügyi kimutatásokat jelentősen befolyásolnák. 

 
Az egész világot érintő korona-vírus járvány a beszámoló közzétételéig a Társaság működését nem 

befolyásolta. A nemzetgazdaságra és a Társaságra (magyar gyógyszeripar beszállítója) gyakorolt 

további hatását megítélni jelenleg nem lehetséges.  

 
 
34. Könyvvizsgálati és könyvviteli szolgáltatás 

 
A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte: 

 

Bárány Terézia egyéni vállalkozó (ev: 51042154, székhely: 2040 Budaörs-Kamaraerdő, Kismartoni utca 

86.; adószáma: 67980923-1-33), kamarai tagsági igazolvány száma : 000428; lakcím: 9021 Győr, Király 

u. 5. I./1. szám alatti lakos).  

 

A 2019. évi egyedi beszámoló könyvvizsgálatáért fizetendő díj 2.800 eFt. 

 

Az IFRS könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy 

Rosskopf Ibolya, regisztrációs száma 163392. 

 

 

35. A pénzügyi kimutatások közzétételre engedélyezése 
 

A pénzügyi kimutatásokat a Társaság Igazgatótanácsa 2020. április 20-án tartott ülésén megvitatta és 

ebben a formában közzétételre engedélyezte. A Társaság Igazgatótanácsa jóváhagyta a Társaság jelen 

egyedi beszámolójának kibocsátását, de a tulajdonosok éves rendes közgyűlése, amely a beszámoló 

elfogadására jogosult, az elfogadás előtt kérhet módosításokat. 
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36. A pénzügyi kimutatások közzététele 

 
A jelentés közzétételére 2020. április 20-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.). 

 
 
37. Felelősségvállaló nyilatkozat 

 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges 

eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó megállapításokban foglaltaktól.  

 

Az IAS 1 standard 16. bekezdésének alapján nyilatkozunk, hogy jelen beszámoló összhangban van 

valamennyi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standarddal. 

Felelősségvállaló nyilatkozat – az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint 

elkészített éves beszámoló 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 főbb kockázatokat és 

bizonytalansági tényezőket. 

 
 
 

Debrecen, 2020. április 20. 
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