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Elnök-vezérigazgatói köszöntő
A Társaság elkövetkezendő években tervezett nagyszabású
vállalatirányítás-technológiai megújulásának első lépéseként
egy integrált HR rendszer került elindításra. A 2018. őszén
kezdődött előkészületeket követően, továbbá ezzel párhuzamosan egy automatikus EKAER bejelentő rendszer is bevezetésre került az év utolsó negyedévében.
A cégcsoport zászlóshajójaként funkcionáló pétfürdői telephelyen található gyáregység 2004-től teljes megújuláson
és átalakuláson ment keresztül. A 2013-ban elkezdett második, jelentős volumenű nagyberuházási ciklus lezárásának tekinthető utolsó elemeként 2018. szeptemberében a
Dolomitőrlő3 üzem aktiválása is megtörtént. A végrehajtott
beruházások következtében elért kapacitás- és hatékonyság
növekedés stabil alapot szolgáltat a Társaság versenyképességének további növeléséhez. A Nitrogénművek Zrt. az elmúlt
években egy alaposan megtervezett értékesítési stratégia
keretében számos környező országban saját értékesítési hálózatot épített ki, amely egyre nagyobb mértékben lehetővé
teszi a rendelkezésre álló megnövekedett árualap elhelyezését a nemzetközi piacokon is.
Tisztelt Partnerünk!
A Nitrogénművek Zrt. 2018-as gazdasági évét nagyfokú kettősség jellemezte. A többi regionális iparági szereplőhöz hasonlóan előnytelen piaci környezet és a Társaság által nem
befolyásolható kedvezőtlen makropiaci tényezők hatottak a
gazdasági eredményesség alakulására.
A nehézségek ellenére ugyanakkor számtalan jelentős, rövid-,
közép- és hosszútávon is meghatározó pozitív változás alapjait sikerült lefektetni a 2018-as évben. Az év folyamán a Társaság finanszírozási forrásainak optimalizálása céljából a 200
millió dollár értékű kötvényét sikeresen alacsonyabb kamatozású, 200 millió euró összegű kötvényre váltotta.

A Nitrogénművek Zrt. a jövőben is folyamatos termékfejlesztéssel, gyártóüzemi beruházásokkal, a nyereség jelentős
részének visszaforgatásával és új piacok meghódításával kíván
válaszolni a kor kihívásaira. A több évtizedes tapasztalat, a
széleskörű üzleti kapcsolatok, a kiváló szakembergárda, valamint a kimagasló minőségű termékek biztosítják a sikerességet. Az iparágban is kiemelkedő, innovatív szemléletmódot
megtartva a cégcsoport célja, hogy továbbra is nagy odafigyeléssel teljeskörű szolgáltatást nyújtson partnerei számára,
továbbá az elkövetkező években az agrárium meghatározó
szereplőjeként folytassa tevékenységét Magyarországon és a
régióban egyaránt.

Tisztelettel:
Bige László
elnök-vezérigazgató
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A Nitrogénművek Zrt. Igazgatósága
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A Nitrogénművek Zrt. és konszolidációjába
bevont társaságok bemutatása
A Nitrogénművek Zrt. és leányvállalatai profiljában a műtrágyagyártás, ezen belül a nitrogén hatóanyag-tartalmú termékek előállítása és értékesítése a meghatározó. A vállalat fő termékei a hazai, kiváló minőségű dolomit hozzáadásával gyártott
granulált és prillezett változatban is kapható Pétisó mellett az
ammónium-nitrát, a karbamid és a nitrosol műtrágyák.
A cégcsoport termékpalettájának részét képezik a lombtrágya termékek, továbbá a csomagoláshoz szükséges polietilén
zsákok előállítása és értékesítése is. Profilja kereskedelmi üzletágakkal bővült az elmúlt négy évben, amely jó üzletpolitikának bizonyult a piaci visszajelzések alapján. A vetőmag-,
a termény- és a növényvédő szer kereskedelmi üzletágak a
Nitrogénművek Zrt. budapesti fióktelepén működnek.
A cégcsoport tevékenysége a műtrágyák teljes választékának
előállítása mellett egyéb vegyipari termékek gyártására és ipari
szolgáltatások végzésére is kiterjed.
Az anyavállalat termelési tevékenysége Pétfürdőn folyik.
A műtrágyák előállításához szükséges legfontosabb alapanyagokat, az ammóniát és a salétromsavat a Nitrogénművek Zrt.
állítja elő.

formában történő értékesítése. Mindezek mellett a cég kiszerel
olyan műtrágyákat is, amelyeket a cégcsoporton belül máshol
nem állítanak elő, többek között szuperfoszfátot és kálisót is.
A Péti Polietilén Zsák Kft. polietilén csomagolóanyagok, zsákok, tasakok, fóliák gyártásával és forgalmazásával foglalkozik.
A konszolidált leányvállalat üzletpolitikája szerint termelőkapacitása elsősorban az anyavállalat zsák és fólia igényeinek
kielégítését szolgálja, ugyanakkor az emellett jelentkező szabad
kapacitására építve külső piaci igényeket is kielégít.
A konszolidációba bevont többi társaság szerepe lényegében a cégcsoport export tevékenységének ellátása, a piacok
kiépítése az adott országok kereskedelmi és jogi sajátosságainak figyelembevételével, a márka ismertségének és elismertségének növelése. A Nitro Pet d.o.o. Szerbia, NITROPÉT
Slovakia s.r.o., BH Chemical Impex s.r.l. Románia, Nitropet
d.o.o. Horvátország, Nitropet Austria GmbH. a szomszédos
országok területén, kizárólagos jelleggel a Genezis termékek
forgalmazásával foglalkozik.

A végfelhasználók egyre inkább a felhasználás időpontjában
kívánják megvásárolni és elszállíttatni a szükséges műtrágyát,
így az igényekhez igazodva a Társaságnak rendelkeznie kell
a megfelelő kapacitásokkal a termékek akár hosszabb ideig
történő tárolására is. Ennek érdekében az ország különböző
területein működnek fióktelepek – Barcs, Hőgyész, Kiskorpád,
Nagyatád, Nagydorog, Nagykamarás, Szilsárkány – megfelelő
tárolási körülményeket biztosítva a műtrágyának, illetve lehetővé téve a terménykereskedelmi üzletág által a telephelyek
környezetében lévő végfelhasználó partnerektől felvásárolt
termény tárolását, tisztítását, szárítását, ezzel is bővítve a mezőgazdasági termelők részére nyújtott szolgáltatások körét.
Az anyavállalat pétfürdői gyártelepének területén folytat termelői tevékenységet a konszolidációba bevont Péti
Nitrokomplex Kft. és a Péti Polietilén Zsák Kft. is. A leányvállalatok áram, gőz, műszerlevegő és egyéb infrastrukturális
igényeinek kielégítéséről az alapító Nitrogénművek Zrt. gondoskodik.
A Péti Nitrokomplex Kft. fő tevékenysége a speciális makro- és
mikroelem tartalmú készítmények gyártása és forgalmazása,
valamint az anyavállalat műtrágya termékeinek kiskiszerelt
NITROGÉNMŰVEK Zrt.
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Termelés
2018-ban az anyavállalat lezárta 2013-ban megkezdett jelentős, több világszínvonalú technológiával rendelkező üzemet
is magában foglaló beruházási ciklusát. Az év során az 1.960
tonna/nap névleges kapacitású Pétisó, vagy 1.550 tonna/nap
ammónium-nitrát típusú granulált műtrágyát gyártó Granuláló2 üzemben sikeres volt a granulált ammónium-nitrát garanciális kimérése is. Az üzemet dolomit és mészkő őrleménnyel
ellátó Dolomitőrlő3 üzemrész is aktiválásra került 2018. őszén.

A nitrát műtrágya üzemek termelését a rendelkezésre álló
ammónia mennyisége és a kereskedelmi igények határozták
meg az év során. Jelentős termeléskieséssel járó meghibásodás
nem volt egyik műtrágya üzemben sem.
A Granuláló1 üzem augusztusban megismételte az előző évi
16% nitrogéntartalmú és huminsav tartalmú műtrágyák gyártását és tárolási kísérleteit is, amelyek mindegyike sikeresnek
tekinthető.

A legutóbbi, 2015. évi nagyleállás óta a 2018-as volt a harmadik
olyan év, amikor az anyavállalat nem állította le az üzemeit
tervezett nagyjavításra. A termelési vertikum finomhangolása
a nagyberuházási ciklus során épített és megújított üzemekkel
még zajlott 2018-ban, ezzel együtt az év során három alkalommal állt le az Ammónia üzem, amely összesen közel 58
napot jelentett. Ez idő alatt alkalom nyílt a szükséges karbantartások elvégzésére. A termelt ammónia mennyisége mindig
a felhasználó üzemek igényéhez igazodik, amelyet a mindenkori kereskedelmi igények alakulása határoz meg. A termelési
stratégia az adott pillanatban keresett termékek előállítására
fókuszál, amire a bizonyos keretek között rugalmasan alakítható termelési vertikum lehetőséget kínál a Társaság részére.

A Granuláló2 üzemben az év során több alkalommal történt
granulált ammónium-nitrát gyártás. Az első féléves kísérletek
még nem hoztak eredményt, de a próbagyártás során szerzett
tapasztalatok és a szükséges műszaki átalakítás eredményeként
november hónapban sikeres volt a garanciális kimérés.

A salétromsav termelés rugalmasan igazodott a műtrágya
üzemek igényeihez mindkét Savüzem tekintetében, a savellátás
zavartalan volt az év során.
A Karbamid üzem a nitrosol szezon alatt - március elejétől
május végéig - egy rövidebb állást leszámítva folyamatosan
üzemelt. Az év második felében sor került a karbamid reaktor
béléslemezeinek cseréjére, amely az év végére fejeződött be.

Az Argon üzem menete az Ammónia üzemhez igazodott,
amelynek fentiekben említett kiesései miatt az üzem éves
termelése elmaradt a tervezettől.
A korábbi években megkezdett közös munka a Messer céggel
a nagytisztaságú cseppfolyós metán előállítás tárgyában 2018ban már a beruházás kivitelezési munkálataival folytatódott.
A beruházás várható befejezése 2019. első félévének vége.
A Nitrogénművek Zrt. 2013. évben kezdett beruházásai által elért napi termelőkapacitásokat az alábbi táblázat foglalja
össze:

2018. ÉVBEN ELÉRHETŐ NAPI TERMELŐKAPACITÁS ÜZEMENKÉNT (T/NAP)
Ammónia üzem
1,400
Pétisó üzem
1,800
Savüzemek
2,950
Granuláló üzemek (Pétisó)
3,360

NITROGÉNMŰVEK Zrt.
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+17%
+20%
+79%
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A cégcsoport tevékenységének célja, hogy végfelhasználóit
Így a fentiek alapján a Péti Nitrokomplex Kft.-nél a csomagoa legkorszerűbb termékekkel és folyamatos szaktanácsoklási hulladékanyagok újrafeldolgozását külső vállalkozó végzi
kal lássa el. Így a környezettel összhangban, hosszú távon
szerződéses keretek között. Az üzemi csurgalék- és mosóvíz
fenntartható, modern gazdálkodással végezhetik tevékenygyűjtése 10 m3-es zsompban, illetve IBC tartályokban törségüket, miközben jobb termésátlagot produkálhatnak és
ténik, majd laboratóriumi elemzést követően értékesítésre
többletbevételhez jutnak. A cégcsoport nagy hangsúlyt fekkerül. A Péti Polietilén Zsák Kft. a gyártás során keletkezett
tet arra, hogy működése összhangban legyen az egységes
polietilén hulladékot visszaépíti a termelésbe. A hulladék
környezethasználati engedélyben és más hatósági kötedarálással és regranulálással újrafeldolgozásra kerül,
lezésekben, jogszabályokban előírt kötelezettséaz így előállított alapanyagból csökkent minőségi
VE K Z R T . K
Û
M
gekkel. A cégcsoport vegyipari tevékenységet
igényű termékek készülnek redukálva a selejtÖR
ÉN
N
OG
folytató vállalkozásokként elkötelezetten
képződést. A többi leányvállalat telephelyén
vallja, hogy jövőbeni fejlődésének alapveveszélyes hulladék nem képződött, továbbá
tő feltétele a környezet ésszerű, kíméletes
környezetre káros anyagkibocsátás sem
használata, ezért mindenkor kiemelt figyeltörtént.
met fordít a környezetvédelmi előírásoknak
A társadalmi szerepvállalás keretében és a
megfelelő működés megvalósítására, a szigokörnyezetvédelmi törvény előírásaival összrú biztonsági előírások maradéktalan betarhangban a Nitrogénművek Zrt. környezetvétására, a mindenkori legkorszerűbb technológiák
delmi tevékenységéről évente részletes beszámoalkalmazására és a tevékenység jellegéből adódó káros
lót készít, amelyhez biztosítja a helyi lakosság közvetlen
környezeti hatások mérséklésére. A cégcsoport tagjai a képhozzáférését. A Nitrogénművek Zrt. a Fertilizers Europe
ződő veszélyes hulladékok bejelentéséről, nyilvántartásáról
Termékgondozási Program keretén belül a gyártás és forés ártalmatlanításáról az előírásoknak megfelelően gondosgalmazás területén is elkötelezte magát a legmagasabb szintű
kodnak. Míg a papír-, műanyag és irodatechnikai hulladékot
biztonsági, egészségi és környezeti minőség mellett.
hasznosító szervezetnek adja át. A kommunális és inert hulladékot engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják el ártalmatlanításra.
É DE L E M
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2018 ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK
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2018. évi értékesítési tevékenységünk
A cégcsoport kereskedelmi koncepciójának fókuszában a partnereknek nyújtott szolgáltatások teljeskörűsége áll. Az anyavállalat marketing és szaktanácsadói tevékenysége meghatározó
eleme a stratégiában megfogalmazott célok elérésének.
A kereskedelmi tevékenységet egységes arculat segíti,
mely alapján a fogyasztók könnyen be tudják azonosítani a
Genezis márkát, amely megfelelően szimbolizálja a cégcsoport
piacon betöltött meghatározó szerepét. Ezért nagy hangsúly
kerül a márkanév ismertségének növelésére, a márkahűség
kialakítására, az üzletkötői hálózat támogatására, továbbá a
végfelhasználói terméstöbblet elérését megalapozó szakmai
tájékoztatásra a termékek megfelelő használatáról.
A képzett és tapasztalt üzletkötői hálózat a fenntartható fejlődést szem előtt tartva földterületre, gazdálkodóra szabottan
ajánlja a megfelelő típusú műtrágyát.
A cégcsoport fő profiljaként szolgáló műtrágyagyártás és
kereskedelem mellett immár negyedik éve működnek a termény-, vetőmag-, és növényvédő szer kereskedelmi üzletágak,
amelyek piaci részesedése évről évre nő.
2018 nyarán a cégcsoport saját telephelyei körét egy új szárító
és tároló funkciókkal is rendelkező fiókteleppel bővítette, mely
a Győrtől nyugatra található Szilsárkány községben található,
így jelenleg hét saját telephellyel rendelkezik. A fióktelepek
funkciójukat tekintve műtrágya raktározásra, terménytisztításra, szárításra és tárolásra szolgálnak. Optimális logisztikai
megoldást jelentenek, működésükkel a közeli gazdák részére
nyújtott szolgáltatások körének bővítését segítik elő.

A Szaktanácsadási Csoport az előző évekhez hasonlóan
folytatta az 500-ak Klubja kísérletsorozatát. Jelenleg üzletkötőnként/szaktanácsadónként két kísérlet kerül lebonyolításra, melyeknek biztosításához a Genezis parcellára a teljes
műtrágya szükséglet, továbbá a teljes kísérleti területre a vetőmag szükséglet is rendelkezésre bocsátásra kerül. 2019-től
megyénként két 500-ak klubja kísérlet kerül beállításra, amelyekhez szintén a Társaság biztosítja a műtrágya mennyiséget
a Genezis parcellára. A Szaktanácsadási Csoport által végzett
kísérleteknél a termelői igények szerinti talajmintavételezési
és bevizsgálási szolgáltatás a jövőben is tovább folytatódik
az akkreditált talajvizsgáló laboratóriummal együttműködve.
A kedvezményes áron történő bevizsgálás lehetőségét számos
gazdálkodó használhatta ki a 2018-as szezonban is. A talajvizsgálati eredményekből a partnerek jelzéseinek megfelelően az
üzletkötő és vezető szaktanácsadó kollégák elkészítették a
ProPlanta szaktanácsadási program használatával a költség- és
környezetkímélő növény- és talajspecifikus szaktanácsokat.
A termelőnek lehetősége van a szaktanácsban foglalt termékek
megrendelésére a területileg illetékes üzletkötő munkatársakon keresztül. Az 500-ak Klubja kísérletsorozatban szereplő
gazdálkodók kísérleti Genezis parcelláinak mérete továbbra
is egységesen három hektár. A terület a szaktanács szerinti
mennyiségben térítésmentesen megkapja a megfelelő műtrágya terméket. A szerződésbe foglalt kísérleti együttműködés
egy éves időszakot jelöl meg a partnerekkel. A 2018-as évben
kilenc egyetemen és kutatóállomáson kerültek elvégzésre a
szántóföldi műtrágyázási kísérletek. A kapcsolódó előadások,
bemutatók folyamatos megtartásában is közreműködött a
Szaktanácsadási Csoport. A Kaposvári és Nyíregyházi Egyetemen, valamint Szarvason speciális fejlesztési igényeknek megfelelő kísérletek tervezésére, majd beindítására is sor került.

Az egyes termékek megoszlása a cégcsoport konszolidált árbevételében 2018-as évben

2% 5%

4 f m trágya termék
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Termény és vet mag
Növényvéd szer
65%
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Műtrágya és vegyitermék értékesítés
A cégcsoport az előző évhez hasonló volumenű műtrágyát
értékesített 2018-ban. Az előző évekhez hasonló értékesítési lehetőségek, illetve a rugalmas kereskedelmi politika
eredményeként viszonylag jól kiaknázhatóak voltak a hazai
agrártermelésre jellemző kedvező adottságok. A 2018-as év
időjárása nagyobb szárazságoktól mentes volt, a kalászosok,
napraforgó és a repce átlagos, míg a kukorica a közepesnél
jobb termésátlagot hozott. A felhasznált nitrogén, foszfor és
kálium hatóanyagok mennyisége a korábbi évekhez hasonlóan
alakult. Továbbra is jellemző az egyes gazdálkodók műtrágyázási technológiája közti jelentős eltérés. A vetésszerkezet
lényegi változást nem mutatott a 2018-as évben.

A négy fő termék értékesítésének bázis-tény
mennyiségei kereskedelmi súlyban kifejezve az
alábbiak szerint alakultak:
Megnevezés
Ammóniumnitrát
Pétisó
Karbamid
Nitrosol
Összesen:

2017. év (bázis)
14 et
961 et
88 et
84 et
1.147 et

2018. (tény)
124 et
862 et
71 et
87 et
1.144 et

A Szabadkán található, de Macedónia és Koszovó területén is
értékesítő Nitro Pet Szerbia Kft.-nél az előző évek szervezeti
átalakulását követő folyamatos növekedési tendencia továbbra
is megfigyelhető volt. 2018. évben több, mint 22%-os eladott
volumenemelkedést sikerült realizálni az előző évhez képest.
A növekedéshez hozzájárult az elmúlt években megtöbbszöröződött közvetlen és közvetett vevőszám, továbbá a 2017ben kibővített raktárkapacitások által nyújtott lehetőségek is.
A raktárak száma nem bővült tovább a 2018-as évben, ugyanakkor struktúrájukat tekintve sikerült elmozdulni a fix bérleti
díjas rendszertől az előnyösebb, ténylegesen tárolt mennyiségek után történő fizetési konstrukció irányába.
A romániai Szatmárnémetiben tevékenykedő, de Ciacovában
és Szentmiklóson saját telephellyel is rendelkező BH Chemical
Impex Kft. a Nitrogénművek Zrt. és a Bige Holding Kft. által
gyártott műtrágyákat, valamint a Péti Nitrokomplex Kft. termékeit forgalmazza kizárólagos jelleggel Románia egész területén. Üzletkötői létszámának további emelkedésével sikerült
országos szintű, optimális lefedettséget elérni. Az előnyös
elhelyezkedésű, így egyben kiemelt fontosságú Temes és Arad
megyében is immár megfelelő létszámú emberi erőforrás áll
rendelkezésre a piacépítéshez. Az ország észak-nyugati részétől egészen Moldváig tizenegy bérelt raktár áll a Chemical
Impex Kft. szolgálatára.
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A szlovák és cseh piacon egyaránt jelen levő Nitropét Szlovákia
Kft. telephelye Nagymegyerben található. A 2018-as év első
felét a 2017-es év hasonló időszakához hasonlítva növekvő
kereslet és kínálat, továbbá alacsonyabb árak jellemezték. A
konszolidált leányvállalatnak sikerült megközelítenie az előző
évben elért eredményeket. A cég az anyavállalat műtrágya termékeiből több, mint 136 ezer tonnát értékesített. A Nitropét
Szlovákia Kft. piaci helyzetének stabilizációját és növelését
gyors, folyamatos, megbízható és minőségi áruellátással, rugalmas árpolitikával és akkurátusan megtervezett logisztikával
kívánja megalapozni.
A 2018-as évet dinamikusan kezdte az Eszéken található,
de Bosznia-Hercegovinában és Szlovéniában is értékesítő
Nitropet d.o.o. Horvátország. Az első negyedévben a várakozásoknak megfelelően lényegesen magasabb volt az eladott
mennyiség a 2017-es év hasonló időszakához viszonyítva. Ös�szességében a tavalyi értékesítési mennyiséget 34%-kal sikerült
meghaladni.
A bécsi székhelyű Nitropet Austria Handel GmBH 2016.
második felében kezdte meg tevékenységét. Az alapítás óta
eltelt időszak a piacépítéssel, az ügyfelekkel való kapcsolati
háló kialakításával és a termék ismertségének megalapozásával
telt, amelynek eredményeként a cég mára stabil piaci pozíciót
épített ki. Tevékenységének jelentősségére való tekintettel a
konszolidációba bevont leányvállalatok köre 2018-ban tovább
bővült a Nitropet Austria Handel GmBH-val.
A cégcsoport vegyi termékeit az ipar széleskörűen használja.
Az ipar teljesítménye nagymértékben meghatározza értékesítési eredményeinek alakulását. A teljes ipari termelés 2018-ban
3,6%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában
a KSH adatai alapján. A GKI Gazdaságkutató Zrt. szerint a
magyar gazdaság 2018. év második negyedévében 4,8%-kal
bővült. Ilyen mértékű negyedéves növekedési ütemre 2005
óta nem volt példa. A magyar dinamika az EU által is használt
módszertan szerint kétszerese az EU átlagának, így az egyik
leggyorsabb a régióban. Ebben a gazdasági környezetben a
piacokat a kínálati oldal erősödése és a verseny kiéleződése
jellemezte. Az ipari felhasználók a mezőgazdaságiakkal ellentétben egész évben folyamatosan és viszonylag egyenletesen
vásárolják a Nitrogénművek Zrt. által előállított vegyi termékeket alapanyagukként. A cégcsoport árbevétele a vegyi
termékek és az ipari célú karbamid értékesítéséből az előző
évinél 11%-kal kevesebb, 0,9 milliárd forint volt 2018. évben.

NITROGÉNMŰVEK Zrt.
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Vetőmag értékesítés
A 2018-as évben az üzletág 6,9 milliárd forint értékesítési
árbevételt realizált. 2018-as évben a fő szántóföldi kultúrák
között a kukorica és őszi búza esetében csökkenés, míg a
napraforgó és őszi káposztarepce esetében enyhe növekedés
volt tapasztalható, összességében 4%-os árbevétel többletet
jelentve az előző évhez képest.
A forgalmazói oldalon az áthúzódó készletek még az elmúlt
évhez hasonló mértékben voltak jelen, ami – főként a kukorica
esetében – a piac nagyságának 6% -át tette ki.
Az olajos kultúráknál, azaz a napraforgó, őszi káposztarepce
és szója esetében nem volt jelentős piacot befolyásoló készlet
mennyiség.
A 2018-as évben a Társaság jelentős előrelépést tett az őszi
kalászosok vetőmagjainak forgalmazásában, amelyhez nagymértékben hozzájárultak a Genezis márkanév alatt forgalomba
kerülő kalászos fajták. Az elmúlt évek forgalma folyamatosan
nőtt, ennek hatására a Társaság mára már egyre javuló beszerzési forrásokkal és erősödő partnerkapcsolatokkal rendelkezik.
A tavaszi vetőmagok forgalmazásában erős árverseny alakult
ki, melynek következtében jelentős forgalmazói és gyártói
kedvezmények jellemezték a végfelhasználói piacot. Ennek
ellensúlyozására a Társaság további beszerzési csatornákat
keresett és új megállapodásokat kötött.
A Nitrogénművek Zrt. vetőmag kereskedelmi üzletága az
aktuális kereskedelmi időszakban a fő kultúrák esetében az
előző évhez hasonló, alábbi piaci részesedéseket érte el:
•
Kukorica
10%
•
Napraforgó
10%
•
Őszi káposztarepce
12%
•
Őszi búza
10,5%
A piacon elért pozíciót mutatja az a tény is, hogy a végfelhasználó partnerek vetőmag beszerzéseikhez már kifejezetten
keresik a Genezis Partnerhálózat üzletkötőit.
A termelői igények pontos kiszolgálása, hiteles információkkal
történő ellátása miatt a Társaság piaci pozíciói tovább tudnak
erősödni a következő években, amihez a várakozások szerint
az üzletkötők egyre speciálisabb szakmai ismeretei is hozzájárulnak.

18

A vetőmagok értékesítési forgalmának bázistény értékei az alábbiak szerint alakultak:

Adatok millió forintban
Kukorica
Napraforgó
Repce
Búza
Egyéb
Összesen:

2017. év (bázis)
3.375
1.595
699
606
345
6.620

2018. (tény)
3.490
1.412
736
726
551
6.915

Terményértékesítés
A terményértékesítés a 2018-as évben 19,5 milliárd forintos
árbevételt realizált. 2018-ban a terménykereskedelmi üzletág
által értékesített termény értékben 14% -kal lett magasabb,
mint 2017-ben. Ezzel a forgalommal a Társaság jelentős piaci
szereplővé vált a magyar terménykereskedelmi piacon.
A termények megoszlása szempontjából a forgalom közel
70%-át a takarmány kukorica, 15% -át az egyéb gabona, túlnyomórészt a búza, árpa, tritikálé és 15%-át az olajos magok,
többnyire a repce és napraforgó részesedése tette ki.
Az üzletág a hazai és külföldi piacokon egyaránt növelni tudta
elismertségét, partnereinek száma továbbra is jelentős felvásárlás és értékesítés szempontjából is.

A környező országok feldolgozóival számos új együttműködés
kidolgozására került sor, továbbá új piacként Olaszországban
is megjelent az üzletág tevékenységével. A 2018-as évben
jelentős volt a lengyel irányba történő értékesítés is.
A kereskedelmi folyamatokat stabil technológiai háttér támogatja, optimalizálva a rendelkezésre álló erőforrásokat. A saját
és idegen telephelyeken is teljesen automatikusan történik az
őstermelőktől történő terményfelvásárlás a szerződéskötéstől
egészen a kifizetésig.
A terménykereskedelem forgalmának bázis-tény
értékei az alábbiak szerint alakultak:
Adatok millió forintban
Kukorica
Búza
Árpa
Napraforgó
Repce
Egyéb
Összesen:

2017. év (bázis)
13.044
1.568
1.034
730
250
323
16.949

2018. (tény)
13.503
1.825
789
1.991
1.032
315
19.455

Növényvédő szer értékesítés
A 2018. évben is folytatódott a világ növényvédő szer piacának
átalakulása cégegyesítésekkel, portfólió csomagok átadásával,
vásárlásával. Ezek az átalakulások a gyártók piaci helyzetének
átrendezése mellett keresleti piacot is generáltak. A magyarországi növényvédő szer forgalom közel 60% -át jellemzően
egyetlen szereplő birtokolja, emellett csökkent a kereskedői
szereplők száma, továbbá új forgalmazók sem jelentek meg a
piacon az utóbbi három-négy évben.
A 2018-as évben az üzletág közel 2 milliárd forint értékesítési
árbevételt realizált, 13% -os növekedést jelentve az előző évhez képest. A forgalom növekedéséhez nagyban hozzájárult a
beszállítói körrel való szoros kapcsolat kialakítása és az üzletág
egyik fő erősségét jelentő üzletkötői hálózat tevékenysége.
A partnerek versenyképes piaci áron és a legrövidebb várakozási idővel történő kiszolgálása érdekében, a 2018. évre a
korábbi megoldásoknál költséghatékonyabb bértárolás mellett
döntött a Társaság.

A három új raktárhely bevonása eredményeként nagyságrendileg 20%-kal csökkentek a tavalyi évhez viszonyítva az üzletág
raktározási-szállítási költségei a nagyobb forgalom elérése
mellett.
A 2018-as évben az értékesítés több, mint 55% -át importból
beszerzett növényvédő szerek képezték, amely egyedülállónak
mondható a magyar piacon.
Az üzletág 2018. évi eredményét jelentősen befolyásolta az importból beszerzett Adengo gyomirtó szer nem-megfelelősége
miatti kártérítések igénye, ugyanakkor a Társaság várakozásai
szerint a gyártóval történő tárgyalások eredményeként ezek
a veszteségek a 2019-es évben kompenzálásra kerülnek.

A növényvédő szer üzletág forgalmának bázistény értékei az alábbiak szerint alakultak:
Adatok millió forintban
Növényvédő szerek

2017. év (bázis)
1.818

NITROGÉNMŰVEK Zrt.

2018. (tény)
2.057
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Kis kiszerelésű termékek, lombtrágyák értékesítése
A Péti Nitrokomplex Kft. két új, 14%-os aminósav komplexumot tartalmazó biostimulátoros termékkel jelent meg a
piacon a 2018-as évben, továbbá a standard összetételen kívül
egyedi, speciális fogyasztói igényeknek megfelelő változatok
is legyártásra kerültek. Az újdonságok mellett továbbra is
népszerűek a hipermarketek polcain és a gazdabolti hálózatban egyaránt megtalálható 2, 5 és 10 kg-os kiskiszerelésű termékek. Kalászosokra, kukoricára és olajos növényekre
specializált összetételben számos lombtrágya termékcsalád,
továbbá téli jég- és síkosságmentesítő termék is szerepel a Péti
Nitrokomplex Kft. kínálatában. A hobbi felhasználók részére
virágtápsó termékcsaládok, tápoldatok, zöldítő és multivitamin
lombtrágyák színesítik a termékpalettát.
A lombtrágyák kereslete rendkívül időjárásfüggő, ugyanakkor
a 2018. évi kedvezőtlen alakulása ellenére a hatékony eladási

stratégia eredményeként a lombtrágyák értékesített mennyisége 18%-kal nőtt az előző évhez képest.
A Péti Nitrokomplex Kft. jelenleg is a sokszereplős hazai levélés öntöző trágya piac három legjelentősebb forgalmazójának
egyike.

A Péti Nitrokomplex Kft. forgalmának bázis-tény
értékei az alábbiak szerint alakultak:
Adatok millió forintban
Termékértékesítés
Szolgáltatások
Áruértékesítés
Összesen:

2017. év (bázis)
816
17
278
1.110

2018. (tény)
802
4
268
1.074

Csomagolóanyagok értékesítése
A Péti Polietilén Zsák Kft. értékesítési árbevételének alakulását
nagyban meghatározza a kapcsolt vállalkozások csomagolóanyag igénye, hiszen a termelés és a kereskedelmi tevékenység
koordinálásánál ez az elsődleges szempont. A leányvállalat vezérterméke a nyomdázott FFS zsáktömlő, de emellett számos
különböző méretű- és tulajdonságú polietilén csomagolóanyag,
továbbá szétcsévéléssel készre gyártott stretchfólia is a termékportfólió része. A vevői igényeknek megfelelően a Péti
Polietilén Zsák Kft. az általa nem gyártható csomagolóanyagok
beszerzésével és közvetlen értékesítésével is bővíti a kínált
termékek palettáját.

A Péti Polietilén Zsák Kft. forgalmának bázistény értékei az alábbiak szerint alakultak:
Adatok millió forintban
Termékértékesítés
Anyageladás
Szolgáltatások
Áruértékesítés
Egyéb
Összesen:

2017. év (bázis)
755
8
0,8
65
102
930

2018. (tény)
632
3
1
72
0,6
708

Foglalkoztatáspolitikánk
A foglalkoztatáspolitika és bérpolitika kereteit, a munka díjazásának és a béren kívüli juttatásoknak rendszerét a Társaságok
Kollektív Szerződése, valamint az érvényben lévő külső és belső szabályozások határozzák meg. A 2018-as év alapbérfejlesztése
keretében a személyi alapbérek átlagosan 10%-kal növekedtek.
A konszolidációba bevont társaságok teljes munkaidőben foglalkoztatott átlagos statisztikai létszáma
az alábbiak szerint alakult 2018-ban:
STATISZTIKAI LÉTSZÁMADATOK (FŐ)
2017. ÉV (BÁZIS)
Nitrogénművek Zrt.
675
Péti Nitrokomplex Kft.
18
Péti Polietilén Zsák Kft.
21
Nitro Pet d.o.o. Szerbia
11
BH Chemical Impex s.r.l.
21
NITROPÉT Slovakia Kft.
6
Nitropet d.o.o. Horvátország
4
Nitropet Austria Handels GmbH		
Összesen:
756
20

2018. (TÉNY)
654
22
19
12
28
7
4
3
749

Az anyavállalat vezetése kiemelt fontosságot tulajdonít annak,
hogy a munkavállalók rendelkezzenek a jogszabályi előírásoknak és a társasági elvárásoknak megfelelő iskolai, illetve szakmai
végzettségekkel. Ennek érdekében és ennek megfelelően zajlanak az iskolai rendszerű, illetve tanfolyami képzések, továbbá
nagy hangsúlyt kap a jogszabályváltozásokból adódó feladatok
ellátását segítő konferenciákon, előadásokon való részvétel
lehetőségének biztosítása.
A hagyományokhoz hűen 2018-ban is megrendezésre került
a Nitrogénművek Családi nap és a Nyugdíjas találkozó, de az

előző évekhez képest új helyszíneken és megújult, minőségi
keretek között.
Mindkét esemény színvonalas és emlékezetes kikapcsolódási
lehetőséget nyújtott a Társaság jelenlegi és volt munkatársai
részére.
A Nitrogénművek Zrt. nagy hangsúlyt fektet a kiemelkedő teljesítmények értékelésére. Kimagasló munkája elismeréseként
tíz munkatárs kapott Elnöki díjat 2018-ban.

Családi nap
A Nitrogénművek Zrt. az évtizedekre visszanyúló hagyományokhoz hűen megrendezte a Családi Napot. A rendezvény
2018-ban új helyszínen, a Balaton partján került lebonyolításra,
rengeteg lehetőséggel bővítve a programkínálatot.
A Családi Nap remek alkalom, hogy a családi és munkahelyi
kapcsolatok összefonódjanak, a családtagok és a kollégák megismerjék egymást, miközben minden résztvevőnek önfeledt
szórakozásban lehet része.
Az új helyszínen megrendezett Családi Napon kicsiknek és
nagyoknak kötetlen szabadtéri játékok, sportos programok,
gyermekműsorok, míg a vállalkozó szellemű kollégáknak főzőverseny került megrendezésre.
A rendezvény része minden alkalommal a nagyszabású élő
koncertélmény is a felhőtlen kikapcsolódás érdekében.

Elnöki díj
Az „Elnöki díj” 2011-ben a cégcsoport Tulajdonosa által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy
a Nitrogénművek Zrt.-nél dolgozó tehetséges, elkötelezett és
kimagasló teljesítményt nyújtó munkatársak munkáját elismerje
és jutalmazza. Évente tíz kolléga részesül a díjban, akiket a
munkatársaik ajánlása alapján a cégvezetés és a Szakszervezet
együtt választ ki. Az Elnöki díj a munkatársak részére erkölcsi
és anyagi elismerést jelent.

Nyugdíjas nap
A Nitrogénművek Zrt. a korábbiakban a Társaságnál dolgozó kollégákkal való kapcsolattartásról is gondoskodik. Számukra
minden évben megrendezésre kerül a Nyugdíjas Nap. 2018-ban e program szintén új helyszínen, a veszprémi Hangvillában
került megrendezésre, melynek keretében egy színvonalas színházi előadást nézhettek meg a résztvevők, majd az azt követő
ebéden felidézhették a közös múltat.
NITROGÉNMŰVEK Zrt.
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Árbevétel és működési költségek
A konszolidációba bevont társaságok 2018-ban 95,8 milliárd Ft-os nettó árbevételt értek el, amely az előző évinél 5,1%-kal,
azaz 4,7 milliárd Ft-tal magasabb szinten alakult. A növekedést alapvetően az ammónium-nitrát műtrágya és a termény üzletág
előző évinél magasabb szintű értékesítése okozta belföldi és export relációban is.
Árbevétel
Megnevezés
2017. év
2018. év
Belföld, ebből
59 544		
60 978
4 fő nitrogén-műtrágya		
33 163 		 32 114
Termény		
13 577 		 15 320
Vetőmag		
6 618 		
6 867
Növényvédő szer		
1 818		
2 057
Egyéb termékek és szolgáltatások		
4 368 		
4 620
Export összesen
31 588 		
34 780
4 fő nitrogén-műtrágya		
27 441 		 30 263
Termény		
3 373 		
4 136
Vetőmag		
2		
48
Egyéb termékek és szolgáltatások		
772
333
Árbevétel összesen:
91 132		
95 758

A cégcsoport árbevételének meghatározó részét – 65%-át – az
alaptevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó műtrágya értékesítés teszi ki. A 4 fő nitrogén típusú műtrágya értékesítési
mennyisége kereskedelmi súlyban 1.144 ezer tonna, melyből
a cégcsoport vezérterméke, a Pétisó aránya 75%.
A saját termelésű műtrágyák értékesítésén kívül jelentős szerepet játszik az input üzletágak – termény, vetőmag, növényvédő
szer – által értékesített termékek 28 milliárd forintos árbevétele, amely a cégcsoport szintű teljes árbevétel 30%-át teszi ki.
A cégcsoport működési költségeinek meghatározó eleme az
anyagjellegű ráfordítások összege. Ez az eredménykategória magában foglalja a termeléshez szükséges vásárolt alap-,
segédanyagok, karbantartási és üzemanyagok költségét, az
értékesítendő termékek mozgatásához és raktározásához
kapcsolódó fuvar- és raktározási költségeket, az input üzletágak által értékesített termény-, vetőmag-, és növényvédőszer árubeszerzésének ráfordításait, továbbá a cégcsoport
működéséhez szükséges egyéb közvetlenül és közvetetten
felmerülő költségeket is.

A nitrogén típusú műtrágya gyártásának alapanyaga az ammónia, melynek előállítása földgázból történik. A földgázköltség
mértéke meghatározó a cégcsoport működési költségein belül.
Beszerzése Nyugat-Európából történik, biztosítva a versenyképesség megőrzését a regionális versenytársakkal szemben.
A földgáz beszerzési költségein túl az elektromos áram beszerzéséhez és a saját előállítású műtrágya termékek csomagolásához kapcsolódó zsákok, fóliák és raklapok költsége is
kiemelendő a cégcsoport anyagköltségében.
Az igénybevett szolgáltatások konszolidált értéke az előző évihez hasonlóan alakult, az 5%-os növekedés jelentősebb tételei
elsősorban a Nitrogénművek Zrt. értékesítési tevékenységéhez köthetőek. Az eladott áruk konszolidált beszerzési értéke
2018-ban 29,2 milliárd Ft, amely az előző évhez képest 9%-kal
növekedett, elsősorban az input üzletágak megnövekedett
értékesítéséhez köthető árubeszerzés eredményeként.
A 2018. évi személyi jellegű ráfordításokon belül a bérköltség
minden társaságnál növekedett az előző évihez képest, túlnyomórészt az alapbérek növekedése miatt.

9%

A cégcsoport
működési költségeinek megoszlása
a következő volt
2018-ban:

Gázköltségek
32%

Energia költségek
Személyi jelleg ráfordítások
Egyéb anyagköltségek
Logisztikai és raktározási költségek

31%

Értékcsökkenés
Karbantartási és javítási költségek
2%

2%
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7%
6%

8%

3%

ELÁBÉ
Egyéb

Beruházási tevékenységünk
2018. szeptemberében az összesen öt évig tartó beruházási ciklus utolsó eleme, a Dolomitőrlő3 malom is üzembe helyezésre
került. Az évezred elejétől kezdődően kivitelezett beruházások során épített vagy modernizált termelő üzemek élenjáró
technológiákat alkalmaznak. A megnövekedett kapacitások képessé teszik a cégcsoportot, hogy maximálisan kielégítsék a hazai
gazdálkodók és a környező országokban termelő végfelhasználók műtrágya igényeit is. Az alábbiakban röviden bemutatásra
kerülnek a kapcsolódó beruházások:

2014-2018 időszakra vonatkozó
beruházások, felújítások
(adatok millió forintban)
Kiemelt beruházások, melyből
Savüzem2 építése
Granuláló2 üzem építése
Ammónia üzemi kapacitásbővítés

2014

2015

11 476

33 327

6 506

29 025

24

11 397

-4 068

22 793

30 146

5 223

11 546

1 899

719

19 387

858

6 701

884

8 443

1 225

3 968

5 193

T3 turbina generátor
Semlegesítő3 üzem
Semlegesítő2 üzem

1 913

Dolomitőrlő2 malom
Pétisó üzemi beruházások

2017

2018

-215

3 278

Összesen

80 119

5 191

3 043

3 043

Dolomitőrlő3 malom
Csomagoló3 üzem

2016

705
97

2 017

1 529

206

105

2 440
2 219

2 033

2 033

198

153

921

595

288

179

111

-421

157

1 863

1 551

2 504

604

999

7 521

743

791

1 719

2 880

593

6 726

14 082

35 669

10 729

32 509

1 378

94 367

Konszolidációba bevont leányvállalatok beruházásai, felújításai

71

30

432

137

112

782

Cégcsoport beruházásai, felújításai

14 153

35 699

11 161

32 646

1 490

95 149

Egyéb kiemelt beruházások
Egyedi, szintentartó beruházások
Felújítások
Nitrogénművek Zrt.

• Ammónia üzem kapacitásbővítése 1400 t/napra
A Nitrogénművek Zrt. M.W. Kellogg technológiájú Ammónia
üzemének kapacitásnövelő és energiafelhasználás csökkentő
beruházását 2013-ban indította el. Az Ammónia üzem a nitrogénműtrágya-gyártási vertikum alapüzeméül szolgál.
A beruházás keretében megvalósult a kapacitások növelése
1200 t/nap névleges kapacitásról 1400 t/nap szintre. A beruházás kivitelezése által csökkent a fajlagos energiaigény és
ezen keresztül a termelési költségek is. Az Ammónia üzemi
beruházás lehetővé tette, hogy a Társaság a későbbiekben
bővítse műtrágya termelő kapacitását ezáltal javítva verseny-

1 867

képességét és a belföldi piac növekvő nitrogénműtrágya igényének kielégítését. A kapacitásbővítés üzembe helyezése
2016. októberében történt.
• Salétromsavüzem kapacitásbővítése
Az eredetileg 2007. év végén üzembe helyezett Salétromsav üzem kapacitásának bővítésével a meglévő 1650 t/napról
1800 t/napra nőtt a napi salétromsav gyártó kapacitás.
A kapacitásbővítés üzembe helyezése 2015. decemberében
történt.
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• Új Salétromsav üzem
A világszínvonalú technológiával rendelkező üzem működésbe
helyezésével a Nitrogénművek Zrt. salétromsav gyártókapacitása a legmagasabb a régióban. Üzembe helyezése 2017.
augusztusában történt.
• Prillezett technológiájú Pétisó üzem bővítése
A meglévő 1400 t/nap kapacitású Pétisó üzem kalciumammónium-nitrát kapacitásának bővítése az üzem átalakításával 1800 t/nap -ra bővült. Üzembe helyezése 2017. decemberében történt.
• Új Semlegesítő (S2) üzem
A beruházás során új semlegesítő üzem építésére is sor került,
ami a Pétisó üzem üzembiztonságának javítását is magával
vonta. Üzembe helyezése 2015. októberében történt.
• Új Dolomitőrlő (D2) üzem
A megnövekedett Pétisó mennyiség előállításához szükségessé
vált egy új dolomitőrlő létesítése, mellyel kiváltásra került egy
elavult, alacsonyabb kapacitású 60 éves technológiájú üzem.
Üzembe helyezése 2015. januárjában történt.
• Új Granuláló (G2) üzem
A Granuláló2 üzem az úgynevezett „pugmill” granuláló technológiával működő műtrágya üzemek közül a világon az egyik
legnagyobb. A korszerű német technológiával rendelkező
üzem működése a termelési vertikum granulált műtrágya
termelőkapacitását több, mint duplájára növeli.
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Az előállított műtrágya minősége világszínvonalú. A Társaság
a beruházást 2016. októberében helyezte üzembe.
• Kondenzációs turbina
A 2016. november végén üzembe helyezett Siemens gyártmányú kondenzációs gőzturbina és a hozzá csatlakozó generátor
a műtrágya üzemek által fel nem használt magasnyomású gőz
kondenzáltatásával villamos energiát állít elő.
• Új Semlegesítő (S3) üzem
Az üzem biztosítja a Granuláló2 üzem ammónium-nitrát
oldattal való ellátását, csökkentve az energiafelhasználást és
a károsanyag-kibocsátást. Üzembe helyezése 2017. decemberében történt.
• Új Dolomitőrlő (D3) üzem
Az üzem korszerű porleválasztó rendszerének eredményeként
a környezeti terhelés nagymértékben csökken és lehetővé
teszi a kibocsátási normák EU-s szabályozás alá való szorítását.
Az üzem a beruházási ciklus utolsó elemeként 2018.
szeptemberében került üzembe helyezésre.
• Csomagoló üzem:
Az új kapacitások belépésével szükségessé vált az árukiadó
kapacitás növelése. A beruházás 2016. októberében került
üzembe helyezésre. A megtermelt műtrágya big-bag csomagolására korszerű csomagoló egység épült, ezen felül a beruházás
során új szalaghidak, kültéri tároló, utak, közúti ömlesztett
műtrágya kiadó rendszer is épült.

Érdekeltségeink
Megnevezés

Tulajdonosi
részesedés

Telephely

Fő tevékenységi kör

Konszolidációba bevont társaságok

Péti Nitrokomplex Kft.

Pétfürdő

100%

Műtrágyák gyártása, kiszerelése, forgalmazása

Péti Polietilén Zsák Kft.

Pétfürdő

100%

Polietilén csomagolóanyagok gyártása
és forgalmazása

Nitropét Slovakia s.r.o.

Nagymegyer

51%

Mezőgazdasági termékek, vegyi anyagok kis- és
nagykereskedelme

Nitro Pet d.o.o.

Szabadka

100%

Szállítási, ügynöki tevékenység; vegyi termékek,
műtrágyák
kiskereskedelmi forgalmazása

Nitropet d.o.o.

Eszék

100%

Műtrágyák, talajjavítók forgalmazása

Nitropet Austria Handel GmbH

Bécs

100%

Műtrágya, vetőmag, vegyi anyagok forgalmazása és
gabonakereskedelem

BH Chemical Impex s.r.l.

Szatmárnémeti

100%

Vegyipari termékek nagykereskedelme

Konszolidációba be nem vont társaságok
Szállítmányozási Kft. / Genezis
Trans Fuvarozási és
Szállítmányozó Kft..

Pétfürdő

100%

Egyéb szállítást kiegészítő
szolgáltatás

Nitrogén Projekt Kft.

Pétfürdő

100%

Vagyonkezelés

Nitrogén-Pinkerton Kft.

Pétfürdő

53,3%

Nyomozási, biztonsági
tevékenység

Koronás-Szarvas Kft.

Pétfürdő

35,64%

Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos
mag termesztése

Nádudvari Agrokémiai Kft.

Nádudvar

24,52%

Műtrágya, nitrogénvegyület
gyártása és forgalmazása

Nitropet Bulgaria e.o.o.d.

Plovdiv

100%

Műtrágyák, talajjavítók, növényvédő szerek,
vetőmagok, vegyi termékek forgalmazása és
gabonakereskedelem

Nitropet Italia s.r.l.

Bolzano

100%

Nagy- és kiskereskedelem

Nitropet Deutschland
Handels GmbH

Haar

100%

Nagy- és kiskereskedelem
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ÉVES JELENTÉS 2018

25

26

Főbb mutatók
(millió Ft)
IFRS KONSZOLIDÁLT MÉRLEG

2017

2018

ESZKÖZÖK			
			
Befektetett eszközök			
Ingatlanok, gépek, berendezések

117 880

113 855

460

438

2 363

2 642

528

518

121 231

117 453

Immateriális javak
Befektetett pénzügyi eszközök
Társult vállalkozásokban lévő részesedések
Összes befektetett eszköz

			
Forgóeszközök			
Készletek

27 659

23 416

Kibocsátási jogok

874

1 889

Tényleges nyereségadó követelés

203

64

Vevőkövetelések

3 429

4 453

Egyéb pénzügyi eszközök és származékos ügyletek

3 361

2 509

Előlegek, egyéb követelések

3 811

3 540

Pénzeszközök és pénzeszköz egyenértékesek

20 635

16 032

Összes forgóeszköz

59 972

51 903

181 203

169 356

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK			
			
Saját tőke összesen

63 085

48 239

			
Kötelezettségek			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

86 246

93 915

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

31 872

27 202

181 203

169 356

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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NITROGÉNMŰVEK Zrt.
8105 Pétfürdő, Hősök tere 14.
Telefon: +36 (88) 620 100
Fax: +36 (88) 620 102
E-mail: nrt@nitrogen.hu
www.nitrogen.hu
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