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Tisztelt
Partnerünk!
A 2020-as év tavaszán hazánkba is begyűrűző koronavírus világjárvány új, a korábbiakban nem tapasztalt kihívások elé állította a
gazdasági szereplőket.
A pandémiát övező bizonytalansághoz és a
folyamatosan változó körülményekhez való
rugalmas alkalmazkodás és gyors reagálás a
működés elengedhetetlen feltételei voltak.
Tudatos és átgondolt stratégia eredményeként a cégcsoportra nem gyakorolt jelentős
hatást a járványhelyzet, az üzletmenet folyamatos volt.
A cégcsoport törekvéseinek sikeréhez egyértelműen hozzájárult az a tény, hogy a mezőgazdasági tevékenység továbbra is nagyon
erős.
A magyar agrárium teljesítményét a járványhelyzet okozta válság nem érintette számottevően, a műtrágya iránti kereslet stabil.
A csökkenő inputárak pozitívan befolyásolták
a cégcsoport jövedelmezőségét.
2020-ban tovább folytatódtak a megelőző évben elkezdődött stratégiai változások, amelyek rövid-, közép- és hosszú távon is megalapozzák a cégcsoport működési hatékonyságának növekedését.
Pénzügyi- és kereskedelmi területen is történt szervezetfejlesztés, jelentős
nemzetközi tapasztalattal rendelkező vezetők csatlakoztak a cégcsoporthoz.
A Társaság ügyfélszolgálati központot hozott létre a külföldi szerződések és
a vevők egységes kiszolgálása érdekében.
Az év folyamán a Pétfürdőn található gyártási üzemegységek az előzetes
terveknek megfelelően elvégezték a beruházási, felújítási, karbantartási,
munkálatokat.
A folyamatos fejlesztések révén a cégcsoport képes lépést tartani a hazai- és
regionális felhasználó partnerek minőségi és mennyiségi igényeivel.
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A 2020-as gazdasági év szilárd műtrágya termelése 23 százalékkal felülmúlta az előző évi
gyártási volument.
A termelés optimalizálása mellett fontos
szerepet tölt be a cégen belüli informatikai
rendszerek korszerűsítése, harmonizálása.
Az elmúlt időszakban lezárult humán-, pénzügyi- és kereskedelmi területet érintő fejlesztések az eredeti elképzelések szerint járulnak
hozzá a Társaság hatékonyság-növekedéséhez. 2020 őszétől kezdődően a cégcsoport
fokozatosan áttér a direkt számlázási folyamatra az export tevékenységet támogató
külföldi társaságoknál.
Az implementáció keretében a környező országokban telephellyel rendelkező leányvállalatok is bevezetik az anyavállalatnál már
évek óta jól működő SalesForce CRM rendszert.
Az így létrejövő egységesség hozzájárul a kereskedelmi folyamatok optimalizálásához.
A 2020-as évben sikeresen bevezetésre került
a kénes Pétisó műtrágya termék a magyar és
a környező országok piacaira egyaránt, fogadtatása rendkívül kedvező volt.

elérhető volumen-növelésével.
A vegyi termékek kínálata a cseppfolyós metánnal egészült ki.
A műtrágya piaci adottságok és a műtrágya
fedezetek további javulása volt megfigyelhető a 2020-as gazdasági évben.
A pozitív piaci tendencia mellett azonban ki
kell emelni azt is, hogy az elmúlt évek komoly
beruházásai által elérhető előnyök a 2020-as
évben már ténylegesen kihasználhatóak voltak, ez szintén hozzájárult a cégcsoport likviditásának erősödéséhez.
Az előrejelzések szerint a műtrágya fedezetek további kedvező alakulására lehet számítani a 2021-es évben.
A kedvező piaci prognózis és a cégcsoport
innovatív szemléletmódja biztosítja, hogy az
agrárium kulcsszereplőjeként állhasson a továbbiakban is partnerei szolgálatára.

Tisztelettel:
Bige László
elnök-vezérigazgató

A cégcsoport értékesítési tevékenysége 2020
második felében egy új elemmel, az úgynevezett „trading” kereskedelemmel bővült.
Az ügyletek idegen forrásból vásárolt nitrogén- és komplex műtrágyák forgalmazását
foglalják magukban.
A tranzakció hozzájárul a cégcsoport portfóliójának bővítéséhez, részben a Pétfürdőn
nem gyártott műtrágya fajták forgalmazásával, részben saját gyártású terméktípusok
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A Nitrogénművek Zrt.
Igazgatósága

BIGE DÁVID
Igazgatósági tag
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BIGE ZOLTÁN

BIGE LÁSZLÓ

Stratégiai igazgató Elnök-vezérigazgató

A Nitrogénművek Zrt.
Felügyelő Bizottsága

BIGE ZALÁN

FÁBRY ESZTER

SZILÁGYI JÁNOS

TÓSOKI GÉZA

SZUROVCSÁK RÓBERT

GYENES ZOLTÁN

Igazgatósági tag

Vezérigazgató

Igazgatósági tag

Dolgozói képviselő,
FB tag

FB elnök

FB tag
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Érdekeltségeink
A N i tro g é n mű ve k Zr t . 2020. évi érd ekeltségei

Megnevezés

Telephely

Tulajdonosi
részesedés

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

Nitro Pet d.o.o.

Szabadka

100%

Szállítási, ügynöki tevékenység;
vegyi termékek, műtrágyák
kiskereskedelmi forgalmazása

Nitropét Slovakia s.r.o.

Nagymegyer

51%

Mezőgazdasági termékek, vegyi
anyagok kis- és nagykereskedelme

BH Chemical Impex s.r.l.

Szatmárnémeti

100%

Vegyipari termékek
nagykereskedelme

Nitropet d.o.o.

Eszék

100%

Műtrágyák, talajjavítók
forgalmazása

100 %

Műtrágya, vetőmag, vegyi
anyagok forgalmazása és
gabonakereskedelem

Nitropet Austria Handel
GmbH.

Bécs

Konszolidációba be nem vont társaságok
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Nitrogén-Pinkerton Kft.

Pétfürdő

53,3%

Nyomozási, biztonsági
tevékenység

Nádudvari Agrokémiai
Kft.

Nádudvar

24,52%

Műtrágya, nitrogénvegyület
gyártása és forgalmazása

Nitropet Deutschland
Handels GmbH.

Haar

100%

Nagy- és kiskereskedelem

Nitropet Italia s.r.l.

Bolzano

100%

Nagy- és kiskereskedelem

Nitropet Bulgaria e.o.o.d.

Plovdiv

100 %

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

Koronás-Szarvas Kft.

Pétfürdő

35,64 %

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

Péti Gépészeti Kft.

Pétfürdő

100%

Karbantartási munkák végzése

Genezis Tárház Kft.

Pétfürdő

100%

Műtrágya tárolása, termény
tárolása, szárítása, tisztítása

BIGE Szállítmányozási
Kft.

Pétfürdő

100%

Egyéb szállítást kiegészítő
szolgáltatás

Nitrogén Projekt Kft.

Pétfürdő

100%

Vagyonkezelés

Haar
Bolzano

Bécs

Nagymegyer
Szatmárnémeti

Pétfürdő

Nádudvar

Eszék

Szabadka

Plovdiv
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A Nitrogénművek Zrt. és
leányvállalatai

A Nitrogénművek Zrt. és leányvállalatai fő tevékenységét jelentő makro-, mezoés mikro-elemeket tartalmazó, egy- vagy többkomponensű, szilárd és folyékony
halmazállapotú műtrágya és lombtrágya termékek, továbbá a csomagoláshoz
szükséges polietilén zsákok előállítása és értékesítése. A cégcsoport profilja kereskedelmi üzletágakkal bővült az elmúlt hat évben, amely jó üzletpolitikának
bizonyult a piaci visszajelzések alapján. 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. A vetőmag, a termény és a növényvédő szer kereskedelmi üzletágak a Nitrogénművek Zrt. budapesti fióktelepén működnek.
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A végfelhasználók egyre inkább a felhasználás
időpontjában akarják megvásárolni és elszállíttatni a szükséges műtrágyát, így annak hos�szabb ideig történő tárolását a cégcsoportnak
kell biztosítani. Ennek az igénynek a kiszolgálásához az ország különböző részein megtalálható raktárakban kerül elhelyezésre az optimális
mennyiségű műtrágya termék. Az anyavállalat
korábban saját tulajdonában működtetett fióktelepei – Barcs, Hőgyész, Kiskorpád, Nagyatád,
Nagydorog, Nagykamarás, Szilsárkány – 2019
októberében a Nitrogénművek Zrt. 100 %-os leányvállalataként kiszervezésre kerültek.
A Genezis Tárház Kft. néven kiszervezett keretek között a telephelyek működésének továbbra is fő célja, hogy megfelelő tárolási körülményeket nyújtsanak a cégcsoport által
megtermelt műtrágyának, illetve biztosítsák a
terménykereskedelmi üzletág által a telephelyek környezetében lévő végfelhasználó partnerektől felvásárolt termény tárolását, tisztítását,
szárítását. Kiszervezett működésének első teljes
gazdasági évében sikerült lefektetni a független piacon való működés alapjait.
2019 októberében a telephelyek mellett a Gépészeti üzem is kiszervezésre került a Nitrogénművek Zrt. 100 %-os leányvállalataként, tevékenységét Péti Gépészeti Kft. néven folytatja.
Kiszervezett működésének első teljes gazdasági évében bizonyította, hogy az anyavállalattól
függetlenül is képes hatékonyan és eredményesen működni.
A Nitrogén-Pinkerton Kft. a Nitrogénművek
Zrt. pétfürdői telephelyén lát el fegyveres biztonsági őrzési, rendészeti és vagyonvédelmi feladatokat.
Az anyavállalat pétfürdői gyártelepének területén termelői tevékenységet folytat a konszolidációba bevont Péti Nitrokomplex Kft. és a Péti
Polietilén Zsák Kft. is. A leányvállalatok áram,
gőz, műszerlevegő és egyéb infrastrukturális
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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
formában történő értékesítése. Mindezek mellett a cég kiszerel olyan műtrágyákat is, melyeket a cégcsoporton belül 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 kiszolgál.
A Nádudvari Agrokémiai Kft. fő profiljának a
folyékony NPK szuszpenziós műtrágyagyártás tekinthető, melynek keretében mintegy 20
féle összetételű NPK alap, starter és kiegészítő
folyékony szuszpenziós műtrágyát, valamint
elsősorban 30%-os hatóanyag-tartalmú nitrogénoldatot gyártanak. A folyékony műtrágyagyártáshoz kapcsolódóan a társaság kijuttatási
szolgáltatást is biztosít a felhasználók számára,
továbbá a telep adottságai jelentős tárolási kapacitásra adnak lehetőséget.
A folyékony műtrágyagyártás mellett tevékenységének további meghatározó eleme az anyavállalat műtrágyatermékeinek kelet-magyarországi országrészben történő forgalmazása.
A Nitropet Deutschland Handels GmbH., a Nitropet Bulgaria e.o.o.d és a Nitropet Italia s.r.l.
az anyavállalat konszolidációba be nem vont
export leányvállalatai. A kapcsolt felek ügynöki
jutalék fejében felkutatják a potenciális vevőket és népszerűsítik a cégcsoport termékeit az
adott országban. A tényleges értékesítési ügy-

letek az anyavállalat és a külföldi független vevők között jönnek létre.
A konszolidációba bevont külföldi leányvállalatok szerepe lényegében a cégcsoport export tevékenységének ellátása, a piacok kiépítése az adott országok
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 Genezis termékek forgalmazásával foglalkozik.
Néhány leányvállalat 2020 második felétől úgynevezett ’trading’ ügyletek keretében egyéb import műtrágyákat is értékesít a környező piacokon.
2020. ősztől a konszolidációba bevont export leányvállalatnál is fokozatosan bevezetésre kerül a direkt számlázás folyamata, melynek keretében az értékesítési
ügyletek közvetlenül az anyavállalat és a külföldi független vevők között jönnek létre. A NitroPet Austria GmBH-nál 2020. október 1-jén megtörtént a direkt számlázásra való átállás, ettől az időponttól kezdve ügynöki tevékenységet
folytat az anyavállalat részére. A Nitropet d.o.o Horvátország 2020. november
23-án állt át, az implementáció keretében mindegyik leányvállalat bevezette a
Nitrogénművek Zrt.-nél használt SalesForce CRM rendszert.
A BIGE Szállítmányozási Kft. 2014-ben alapított leányvállalat, fő profilja az
egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás. A 2020-as évben gazdasági tevékenységet nem végzett, árbevételt nem realizált.
A Nitrogén Projekt Kft. 2014-ben alapított leányvállalat, fő profilja a vagyonkezelés. A 2020-as évben gazdasági tevékenységet nem végzett, árbevételt nem
realizált.
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A term elés

A 2020-as gazdasági évben a Nitrogénművek Zrt. sikeresen hajtotta végre a
tényleges kereskedelmi igényeken nyugvó, folyamatosan finomhangolt termelési programot. Az éves szilárd műtrágyatermelés 1,1 millió tonna volt, amely
23%-kal haladta meg az előző évit. A Társaság mindemellett minden idők legmagasabb nitrosol termelését és kiadását is realizálta 133.000 tonnával, amely
43%-kal alakult magasabb szinten a 2019. évi termelési volumenhez képest.
Az Ammónia üzemben a leghosszabb, 11 napos leállás júniusban történt, majd
az üzem egy hetet állt a nyár folyamán és szintén egy hetet novemberben. A
felmerülő problémák villamos-, technológiai-, műszeres- és gépészeti jellegűek
voltak. A 104-C készülék elrakódása, a 102-EAB felső lúgelosztó és a 103-J készülék retesz meghibásodása okozták az üzemállásokat. Az üzemben a folyamatirányításhoz kapcsolódó APC rendszer telepítése sikeresen megtörtént.
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A Társaság a nitrogénműtrágya gyártásához szükséges legfontosabb alapanyagokat, az ammóniát és a salétromsavat is Pétfürdőn állítja elő, így az
Ammónia üzem működése alapvetően meghatározza a termelt műtrágya
késztermékek mennyiségének alakulását.
A Társaság 2020. évi üzleti tervében szereplő ütemezésnek megfelelően,
határidőre megtörténtek a Savüzemi hálócserék. Környezetvédelmi szempontból kiemelt fontosságú, hogy a hálócsere mellett a véggázreaktor katalizátor portalanítása is elvégzésre került.
A Pétisó üzemben a kereskedelmi igények alapján váltotta egymást a pétisó, illetve ammónium-nitrát gyártás. A tavaszi időszakban a kiszállítást
rugalmasan követve történt a vevők nitrosollal való kiszolgálása.
A Társaság a Granuláló üzemek mindegyikében sikeresen bevezette a
kénes Pétisó termék gyártását. A kén számos növény aminósavjának alkotóeleme, a fehérjeképzés egyik letéteményese. A megfelelő kénellátás az
olajtartalmú növények termésképzéséhez is fontos, ennek hiányában mind
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a termés, mind az olajtartalom jelentősen
csökken. A nitrogén és a kén azonban kedvező arányban egymás hatását, beépülését
erősítik. Hatóanyag tartalmát tekintve 27-9 és
24-12 típusú kénes Pétisó termékeket gyárt
az anyavállalat.
Az Argon üzemmenetet elsősorban az Ammónia üzem állapota és üzemideje határozta
meg.
A cseppfolyós metán kitárolást biztosító
eszközök és folyamatok 2020 tavaszára kialakításra kerültek, továbbá a metán tartálykocsi
töltő létesítése is sikeresen megtörtént.
Összességében elmondható, hogy az év
folyamán nagyobb üzemzavar nem akadályozta a termelést, az üzemek magas terhelési szinten, stabilan működtek, amely
mindenképpen bíztató a cégcsoport jövő évi

terveinek megvalósíthatósága szempontjából.
A Péti Nitrokomplex Kft. folyékony műtrágya
gyártó reaktorai, folyékony- és szilárd csomagoló vonalai a szezonnak megfelelő
kihasználtsággal, zavartalanul üzemeltek,
maximálisan kielégítve a felmerülő vásárlói
igényeket. A Péti Polietilén Zsák Kft. fő terméke a nyomdázott FFS zsáktömlő, melynek
gyártása mellett számos különböző méretű
és tulajdonságú polietilén csomagolóanyag
előállítása és értékesítése folyik. További tevékenységei közt szerepel a vásárolt stretch
fólia átcsévélése. A vevői igényeknek
megfelelően a leányvállalat az általa nem
gyártható csomagolóanyagok beszerzésével
és közvetlen értékesítésével bővíti a kínált
termékek palettáját.
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Árbevétel és működési
költségek
A cégcsoport 2020. évi 95 milliárd Ft-os nettó árbevétele az előző évinél 8 %-kal,
azaz 7 milliárd Ft-tal magasabb szinten alakult.
A növekedést alapvetően a műtrágya termékek értékesítési volumenének
emelkedése eredményezte belföld és export relációban egyaránt.
A 2019-2020. évi árbevétel és változásának összetevőit az alábbi táblázat tartalmazza:
Megnevezés

2020. év

54.096

55.817

Fő nitrogén-műtrágyák

33.376

38.739

Termény

7.834

3.702

Vetőmag

6.082

5.793

Növényvédő szer

2.230

3.126

Egyéb termékek és szolgáltatások

4.574

4.457

33.857

38.949

Fő nitrogén-műtrágyák

28.755

36.552

Termény

3.877

957

Vetőmag

0

52

Egyéb termékek és szolgáltatások

1.225

1.387

87.953

94.765

Export összesen

Mindösszesen
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Árbevétel (millió Ft)
2019. év

Belföld összesen

A cégcsoport árbevételében az alaptevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó műtrágya
értékesítés a meghatározó, melynek belföldi
árbevétele 38,7 milliárd Ft, ami az előző évinél
mintegy 5,4 milliárd Ft-tal magasabb szinten
alakult, melynek fő oka az értékesített volumen
növekedése.
A műtrágya értékesítés export árbevétele 36,6
milliárd Ft, az előző évi árbevételnél 27%-kal
magasabb, amely az értékesített műtrágya
mennyiség növekedésének eredménye.
A saját termelésű műtrágyák értékesítésén
kívül jelentős szerepet játszik a kereskedelmi
üzletágak – termény, vetőmag, növényvédőszer – által értékesített termékek 14 milliárd
forintos árbevétele, amely a teljes árbevétel
14%-át teszi ki.
A cégcsoport működési költségeinek meghatározó eleme az anyagjellegű ráfordítások
összege. Ez az eredménykategória magában
foglalja a termeléshez szükséges vásárolt alapsegédanyagok, karbantartási- és üzemanyagok
költségét, az értékesítendő termékek mozgatásához és raktározásához kapcsolódó fuvar- és
raktározási költségeket, az üzletágak által értékesített termény-, vetőmag-, és növényvédő
szer 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 igénybe vett szolgáltatások konszolidált értéke az előző évihez képest 20%-os növekedést
mutat.
Az eladott áruk konszolidált beszerzési értéke
2020-ban 16,7 milliárd Ft, mely az előző évhez
képest 22%-kal csökkent.
2020-ban a személyi jellegű ráfordítások összege 6.556 millió Ft volt, ami 18 millió Ft-tal alacsonyabb költség felmerülés a 2019. évihez képest.
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A környezetvédelem
A cégcsoport tevékenységének célja, hogy végfelhasználóit a legkorszerűbb
termékekkel és folyamatos szaktanácsokkal lássa el.
Így a környezettel összhangban, hosszútávon fenntartható, modern gazdálkodással végezhetik tevékenységüket, miközben jobb termésátlagot produkálhatnak és többletbevételhez jutnak.
A cégcsoport nagy hangsúlyt fektet arra, hogy működése összhangban legyen
az egységes környezethasználati engedélyben és más hatósági kötelezésekben, jogszabályokban előírt kötelezettségekkel.
A cégcsoport vegyipari tevékenységet folytató vállalkozások együtteseként
elkötelezetten vallja, hogy jövőbeli fejlődésének alapvető feltétele a környezet
ésszerű, kíméletes használata, ezért mindenkor kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő működés megvalósítására, a szigorú
biztonsági előírások maradéktalan betartására, a mindenkori legkorszerűbb
technológiák alkalmazására és a tevékenység jellegéből adódó káros környezeti
hatások mérséklésére.
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A cégcsoport tagjai a képződő veszélyes hulladékok bejelentéséről, nyilvántartásáról és ártalmatlanításáról az előírásoknak megfelelően
gondoskodnak.

redukálva a selejtképződést. A többi leányvállalat telephelyén veszélyes hulladék nem képződött, továbbá környezetre káros anyagkibocsátás sem történt.

A fentiek alapján a Péti Nitrokomplex Kft.-nél a
csomagolási hulladékanyagok újrafeldolgozását külső vállalkozó végzi szerződéses keretek
között. Az üzemi csurgalék- és mosóvíz gyűjtése
10 m3-es zsompban, illetve IBC tartályokban
történik, majd laboratóriumi elemzést követően
értékesítésre kerül.

A társadalmi szerepvállalás keretében és a környezetvédelmi törvény előírásaival összhangban a Nitrogénművek Zrt. környezetvédelmi
tevékenységéről évente részletes beszámolót
készít, ehhez biztosítja a helyi lakosság közvetlen hozzáférését.

A Péti Polietilén Zsák Kft. a gyártás során keletkezett polietilén hulladékot visszaépíti a
termelésbe.
A hulladék darálással és regranulálással újrafeldolgozásra kerül, az így előállított alapanyagból
csökkent minőségi igényű termékek készülnek

A Nitrogénművek Zrt. a Fertilizers Europe Termékgondozási Program keretén belül a gyártás
és forgalmazás területén is elkötelezte magát a
legmagasabb szintű biztonsági, egészségi és
környezeti minőség mellett.
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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 2020-as év alapbérfejlesztése keretében a személyi alapbérek átlagosan 3,4 %-kal növekedtek.

A konszolidációba bevont társaságok teljes munkaidőben foglalkoztatott átlagos állományi létszáma az alábbiak
szerint alakult 2020-ben:
Átlagos állományi létszám (fő)
2019.12.31.

Eltérés

2020.12.31.

(tény-bázis)

Nitrogénművek Zrt.

559

489

-70

Péti Nitrokomplex Kft.

21

22

1

Péti Polietilén Zsák Kft.

20

24

4

Nitro Pet d.o.o. Szerbia

11

11

0

BH Chemical Impex s.r.l.

26

22

-4

NITROPÉT Slovakia Kft.

7

6

-1

Nitropet d.o.o. Horvátország

4

3

-1

Nitropet Austria Handels GmbH.

3

4

1

Összesen

651

581

-70

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 jogszabály-változásokból adódó feladatok ellátását segítő konferenciákon, előadásokon való részvétel lehetőségének
biztosítása.
A COVID-19 járvány hatásaként elmaradtak a cégcsoport hagyományos és értékőrző programjai a
2020. évben. A Családi Nap, a Nyugdíjas napi rendezvény tekintettel a veszélyhelyzetre nem került
megrendezésre.
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A korábbi évekhez hasonlóan Elnöki díj került átadásra a kiemelkedő teljesítményű és szorgalmú
munkatársak részére, a pandémia miatt a megszokott ünnepség nem került megrendezésre.
A cégcsoport szigorú intézkedéseket hozott a
munkatársak, üzleti partnerek és a közösség védelme érdekében. A cég menedzsmentje írásos
utasításokban határozza meg a különböző protokoll eljárásokat, amelyek többek között magukban
foglalják speciális munkarendek és a home office
munkavégzés bevezetését, az országon belüli- és
az egyes telephelyek közötti mozgás korlátozását
és a digitális kommunikációra való áttérést. Elszigetelt megbetegedések előfordultak a cégcsoportnál, de ez nem volt hatással a tevékenységre.

2020. Évi értékesítési tevékenységünk
A cégcsoport kereskedelmi koncepciója fókuszában a partnereknek nyújtott szolgáltatások teljeskörűsége áll. Az anyavállalat marketing és szaktanácsadói tevékenysége meghatározó elemei a stratégiában megfogalmazott célok elérésének.
A kereskedelmi tevékenységet egységes arculat jellemzi, amely alapján a partnerek
könnyen be tudják azonosítani a Genezis márkát. A márkanév a cégcsoport piacon
betöltött szerepének szimbóluma, ezért nagy hangsúly kerül ismertségének növelésére. 2020. év végén nagyszabású reklámfilm népszerűsítette a Genezis márkanevet az országos televíziós csatornákon, színvonala hűen tükrözte a cégcsoport agráriumban teremtett értékeit.
A képzett és tapasztalt üzletkötői hálózat a fenntartható fejlődést szem előtt tartva gazdálkodóra és földterületre szabottan ajánlja a megfelelő típusú műtrágyát.
A termékek használatával kapcsolatos szakmai kommunikáció eredményeként a
végfelhasználók terméstöbbletet érhetnek el.
A cégcsoport fő profiljaként szolgáló műtrágyagyártás és kereskedelem mellett immár hatodik éve működnek a termény-, vetőmag-, és növényvédő szer kereskedelmi üzletágai. Piaci részesedésük évről-évre nő.
A cégcsoport 2020. évi exportvolumene 37%-kal haladta meg az előző évet.
Az anyavállalat kapcsolt- és leányvállalatain keresztül Ausztriában, Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában,
Szerbiában és Horvátországban képviselteti magát. Alkalmanként Olaszországba és
Ukrajnába is értékesít. 2020 októberétől kezdődően fokozatosan bevezetésre kerül
a direkt számlázás az export tevékenységet támogató külföldi leányvállalatoknál.
A Nitropet Austria Handel Gmbh. leányvállalatnál október 1., a Nitropet d.o.o. Horvát-
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ország esetén november 23-i hatállyal megtörtént az átállás. Az implementáció keretében a leányvállalatok fokozatosan rá fognak csatlakozni az anyavállalatnál már
évek óta jól működő SalesForce CRM rendszerre. Az így létrejövő egységesség hozzájárul a kereskedelmi folyamatok optimalizálásához.
A cégcsoport tevékenysége 2020 második felében egy új elemmel, az úgynevezett
„Trading” kereskedelemmel bővült. Az ügyletek idegen forrásból vásárolt nitrogénés komplex műtrágyák kereskedelmét foglalják magukban, a tervek szerint 2021ben is folytatódik alkalmazásuk. A tranzakció segíti a cégcsoport termékpalettájának bővítését, részben a Pétfürdőn nem gyártott műtrágya típusok forgalmazásával,
részben saját gyártású termékek elérhető volumeneinek növelésével.
A szaktanácsadók által végzett kísérletekkel kapcsolatos termelői igény szerinti talajminta-vételezési és bevizsgálási szolgáltatás a jövőben is tovább folytatódik, akkreditált talajvizsgáló laboratóriummal együttműködve. A kedvezményes áron történő bevizsgálás lehetőségét számos gazdálkodó használhatta ki a 2020-as évben 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.
A 2020-as évben kilenc egyetemen és kutatóállomáson kerültek elvégzésre a szántóföldi műtrágyázási kísérletek. A Kaposvári és Nyíregyházi Egyetemen, valamint
Martonvásáron és Szarvason speciális fejlesztési igényeknek megfelelő kísérletek
tervezésére, majd beindítására is sor került.
A cégcsoport tervei szerint ez a jövőben tovább folytatódik, elsősorban az új termékek fejlesztésével, hatékonyabb technológiák kialakításával kapcsolatban.

Az előző évekhez hasonlóan technológiai kísérletek keretében különböző tápanyag-utánpótlási technológia vizsgálatára is sor került. Kalászos, repce, kukorica, napraforgó kultúrában évek óta történnek kísérletek, melyek nemcsak a fajta termőképességre, hanem tápanyagreakcióira vonatkozóan is szolgáltatnak
adatokat.
A Társaság által előállított, illetve forgalmazott termékek megoszlása a cégcsoport konszolidált árbevételben 2020-as évben:
4,9%
15,6%

Terménykereskedelem
79,5%

Egyéb

Műtrágya és vegyitermék értékesítés
A belföldi műtrágya kereskedelem eredményeit
nem befolyásolta negatívan a hazánkba tavasszal
begyűrűző COVID-19 járvány, a nitrogénműtrágya
értékesítés 189 ezer tonnával meghaladta az előző
évi szintet.
Az MTI hírei alapján1 a növénytermesztés termelési
volumene 2,9%-kal mérséklődött az első, előzetes
adatok szerint. A gabonafélék mennyisége összességében 1,1%-kal kisebb lett, a búza 7%-os csökkenését csak az árpa 3,6%-os és a kukorica 3,2%-os
termelésének növekedése ellensúlyozta.
A tavasz aszályos időjárása a repce fejlődését viselte meg a leginkább, termésmennyisége 14%-kal
visszaesett.

1
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Műtrágya termékek

A napraforgóé nőtt, a fehérjenövényeké szintén
csökkent, így az ipari növények mennyisége ös�szességében 3,7%-kal zsugorodott.
A takarmánynövények és az egyéb növényi termékek mennyisége nem változott, a kertészeti
termékeké 0,6%-kal csökkent. A megművelt területeken felhasznált nitrogén, foszfor és kálium
hatóanyagok mennyisége a korábbi évekhez hasonló szintet ért el, s megmaradt az egyes gazdálkodók tápanyag utánpótlási technológiája közti
jelentős eltérés. A vetésszerkezetben sem volt lényegi változás az előző évekhez viszonyítva.

Forrás: https://agroforum.hu/agrarhirek/agrarkozelet/a-mezogazdasag-kibocsatasi-erteke-41-szazalekkal-nott/
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A fő termékek értékesítésének bázis-tény mennyiségei kereskedelmi súlyban kifejezve az
alábbiak szerint alakultak (ezer tonnában):
Megnevezés

2019. év (bázis)

2020. év (tény)

Karbamid

71

89

Pétisó

746

970

Kénes Pétisó

-

42

Ammóniumnitrát

77

112

Nitrosol

88

138

Összesen

982

1351

A Szabadkán található, de Makedónia és Koszovó területén is értékesítő NitroPet Szerbia
Kft.-nél az előző évek szervezeti átalakulását
követő folyamatos növekedési tendencia volt
megfigyelhető, a 2020-as üzleti évben sikerült kiemelkedő eredményt elérni. Az év során leszállított és értékesített mennyiségek
77%-kal haladták meg a 2019. évi volumeneket.
A Pétisó piacon 40%-os piaci részesedést ért
el a leányvállalat.
A legnagyobb változások egyike a 2020-as
évben, hogy az anyavállalat által gyártott termékek mellett a NitroPet Szerbia Kft. trading
ügyletek keretében külső forrásból beszerzett
műtrágya értékesítését is megkezdte Szerbiában, illetve az egyéb kapcsolódó piacokon.
Szintén változás a korábbi évekhez képest,
hogy a korábban a horvát leányvállalat által
ellátott Bosznia-Hercegovina műtrágya piacot a 2020-as év közepétől a NitroPet Szerbia
Kft. látja el áruval.
A Szatmárnémetiben tevékenykedő, de Ciacovában és Szentmiklóson saját telephellyel
is rendelkező BH Chemical Impex Kft. a Nitrogénművek Zrt. és a Bige Holding Kft. által
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gyártott műtrágyákat, valamint a Péti Nitrokomplex Kft. termékeit forgalmazza kizárólagos jelleggel Románia egész területén. A
2020-as év második felétől trading ügyeletek
keretében orosz, román, ukrán, egyiptomi
műtrágyák forgalmazását is elkezdte.
Üzletkötői létszáma 8 fő, mellyel biztosított az
országos szintű optimális lefedettség.
Az előnyös elhelyezkedésű, így egyben kiemelt fontosságú Partium részen, Temes és
Arad megyében is megfelelő számú munkaerő áll rendelkezésre a piacépítéshez. Az
ország észak-nyugati részétől egészen Moldváig 8 bérelt raktár áll a leányvállalat szolgálatára. A raktárak esetén az elmúlt években
sikerült fokozatosan átállni a fix havi bérű
szerződésekről a volumen-alapú költséget jelentő konstrukciókra.
A szlovák és cseh piacon egyaránt jelen levő
Nitropét Szlovákia Kft. telephelye Nagymegyeren található. A 2019-es évhez hasonlóan
alakult a termék eladás üteme. A 2020-as év
első félévét a 2019-es év hasonló időszakához
mérve az évszaknak megfelelően kiegyensúlyozott kereslet, kínálat és csökkenő árak
jellemezték. A cég az anyavállalat műtrágya
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termékeiből több, mint 120 ezer tonnát értékesített. A Nitropét Szlovákia Kft. piaci helyzetének stabilizációját és növelését gyors,
folyamatos, megbízható és minőségi áruellátással, rugalmas árpolitikával és akkurátusan
megtervezett logisztikával alapozza meg.
A Nitropet d.o.o. Horvátország 2020-as üzleti
évét meghatározta, hogy a kutinai székhelyű Petrokemija műtrágyagyár továbbra is az
európai árszint alatt értékesítette termékeit.
A horvátországi műtrágya beszerzés lényegében a januártól májusig, majd az augusztustól decemberig tartó időszakra korlátozódik. A nyári hónapokban a kereslet hiánya
jellemzi a piacot. Összességében a kialakult
piaci helyzetre tekintettel a tavalyi értékesítési mennyiséghez képest 11%-kal csökkent az
eladott volumen, a 33,4 ezer tonna forgalmat
több mint 31 ezer tonna Pétisó és 2,4 ezer
tonna karbamid tette ki.
A bécsi székhelyű Nitropet Austria Handel
GmBH. 2016 második felében kezdte meg
tevékenységét. Az alapítás óta eltelt időszak
a piacépítéssel, az ügyfelekkel való kapcsolati
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háló kialakításával és a termék ismertségének megalapozásával telt. Ausztriát stabil Pétisó kereslet jellemzi, a granulált Pétisó egyik
legfontosabb piaca. A 2020-as üzleti év tavaszi kereslete a vártnál jobban alakult. Az osztrák piacon bevezetésre került a kénes Pétisó
termék, ezzel számos új, főleg Felső-Ausztriában található vevőre tett szert a cégcsoport.
A cégcsoport vegyi termékeit az ipar széleskörűen használja. 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 cégcsoport termékeit alapanyagukként.
A vegyi termékértékesítés a kialakult pandémiás helyzet ellenére eredményesen működött. A 2020-as üzleti évben lezárult két jelentősebb beruházás is, amely a vegyi termékek
jövőbeni értékesítési lehetőségeit fogja bővíteni: a második negyedévben átadásra került
a metán töltő egység, valamint a harmadik
negyedévben beüzemelésre került a salétromsav kamion töltő egység.

Vetőmag értékesítés
Az üzletág működésének hatodik évében 5,8 milliárd forint értékesítési árbevételt realizált a 2019. évi 6,1 milliárd forinttal szemben.
A 2020. év kalászos vetőmag piacát a tavaszi és őszi kalászos gabonák esetében is a túlkínálat jellemezte. A kereslet-kínálat egyensúlyának hiánya mellett a környezeti, időjárási tényezők sem teremtettek ideális viszonyokat a
vetésükhöz. A kalászos gabonák esetén a vártnál jobb termés realizálódott,
így a szükséges vetőmag mennyiség is biztonsággal megtermett. A jó termés mellett a vetőmag előállító területek növekedése is oka volt a vártnál
nagyobb vetőmagkészletek létrejöttének. A megtermett vetőmagok minőségével érdemi probléma nem volt. A vetőmagpiac túlkínálatának másik
fontos oka az volt, hogy sok gabonatermelő nem a vetőmagpiacról szerezte
be a szükséges vetőmagot, hanem saját termelésből fedezte a szükségletét.
Az őszi vetési időszak kihívásokat tartogatott a gazdálkodók számára.
Az őszi betakarítások átlagosan egy hónapos késéssel történtek meg, a
magágykészítések és vetések zöme eltolódott az év utolsó két hónapjára.
A fenti tényezők hatással voltak a cégcsoport kalászos gabona vetőmag kereskedelmére is. 1.600 hektár területen történt saját vetőmag termeltetés,
amelyen közel 10.500 tonna vetőmag alapanyag került betakarításra.
A megtermett vetőmag 80%-a feldolgoztatásra és fémzároltatásra került, a
fennmaradó részét pedig biológiai tartalékként tárolja az üzletág a következő vetési szezonig.
Az őszi kalászosok tekintetében a nehéz esztendő ellenére a kizárólagos fajták hazai pozíciója erősödött, különösen az őszi árpa fajták esetén, valamint
az őszi búzákra vonatkozóan a nagy termőképességű fajtáknál. A járó típusú, azaz őszi-tavaszi vethetőségű búzák vetőmagja a sok megkésett vetés
miatt már 2020 végén gazdára talált. Az üzletág megtartotta piaci pozícióját, sőt bizonyos szegmensekben előre lépés figyelhető meg. A termeltetési
program továbbra is stabil és eredményes.
Az idei év újra komoly kihívásokkal állította szembe a hazai szántóföldi hibrid
növények termelőit. Az extrém időjárási feltételek közül idén a több hónapig tartó tavaszi aszály és a nyári heves esőzések emelhetők ki. Az előzőekben felsorolt tényezők a tavaszi vetések optimális időben történő elvégzését
is veszélyeztették.
A 2020-as esztendőben a repce vetés területében csökkenés volt tapasztalható, a kukorica vetés területe országosan stagnált, míg a napraforgó vetés
területe növekedett.
Az áthúzódó készletek mennyisége csökkent a forgalmazói oldalhoz hasonlóan az üzletág esetén is.
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A vetőmag kereskedelmi üzletág az aktuális kereskedelmi időszakban a fő kultúrák esetében az
előző évhez hasonló, alábbi piaci részesedéseket érte el:

Áru megnevezése

Piaci részesedés

Volumen (zsák)

Repce

10 %

4.226

Kukorica

9%

74.528

Napraforgó

11-12%

17.251

A vetőmagok értékesítési árbevételének bázis-tény értékei az alábbiak szerint alakultak:

Adatok millió forintban

2019. (bázis)

2020. (tény)

Kukorica

3.395

3.209

Napraforgó

1.107

1.069

Repce

395

373

Búza

795

693

Egyéb

390

501

Összesen

6.082

5.845

Terményértékesítés
Az üzletág működésének hatodik évében 4,7 milliárd forint értékesítési árbevételt realizált a 2019. évi 11,8 milliárd forinttal szemben.
A 2020. évi forgalom alakulását kihívás elé állította a COVID-19 vírus megjelenése miatti gazdasági visszaesés. A régió főbb felhasználói élelmiszer- és
üzemanyag előállítására használják fel a terményeket. A kialakult fogyasztói
visszaesés és előállítói bizalmatlanság miatt áprilistól a kereslet csak a legszükségesebb, közeli időszak fedezésére ösztönözte a takarmány és üzemanyag előállítókat. A kötelező karantén az olaszországi exportot erőteljesen
visszavetette, indokolatlanul megdrágította a fuvardíjakat és kiszámíthatatlanná tette a szállításokat. Májusra normalizálódott a logisztikai helyzet, ezt
követően a kereskedelem a megszokott mederben működött tovább.
A késő tavaszi időjárási anomáliák, a román és ukrán szárazság hatalmas
keresletet generált a magyar és regionális terményekre. A kieső román és
ukrán termés és a később bevezetett orosz export adó a régióban a magyar
búzát még inkább exportképessé tette és az elmúlt évek rekord szintjére
emelte vissza a búza árát.
A fekete-tengeri régióra kiterjedő szárazság miatti rossz kukorica terméshozam következtében a piaci árak emelkedni kezdtek a térségben. Alapvetően
Ausztria, Olaszország és Németország a magyar kukorica legnagyobb felvevőpiacai, azonban ezekben az országokban a szárazsággal érintett ukrán,
dél-orosz, bolgár és román piacok árainál alacsonyabb árszínvonal volt elérhető, melynek következményeként a Fekete-tenger térségébe helyeződött
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át a kukorica értékesítése. Piaci lehetőségek
a betakarítás környékén és a kora tavaszi időszakban jelentkeztek. A betakarítás időszakában az élénkülő kereslet gyorsabb volt, mint
a belső árak változása. A kora tavaszi időszakban a megfelelő időjárás és kiegyensúlyozott
árak mellett a termelők megfelelő likviditást
biztosítottak a piac működéséhez.

A tárolók feltöltése a betakarítási időszakban
az elhúzódó kukorica betakarítás miatt lassabban ment végbe a szokásosnál viszont az
idei évben a csak speciális vizsgálattal megállapítható betegségek - gombák és toxinok
- nem fertőzték meg a terményeket, így tétel
visszautasítások hibás teljesítésből nem voltak.

A terménykereskedelem árbevételének bázis-tény értékei az alábbiak szerint alakultak:
Adatok millió forintban

2019. év (bázis)

2020. (tény)

Kukorica

4912

2706

Búza

3022

879

Árpa

181

210

Napraforgó

1696

479

Repce

1794

331

Egyéb

6150

54

Összesen

11711

4659

Növényvédő szer értékesítés
Az üzletág működésének hatodik évében 3,2 milliárd forint értékesítési árbevételt realizált a 2019. évi 2,1 milliárd forinttal szemben.
A hirtelen megnövekvő forgalom egyrészt a COVID-19 járvány okozta bizonytalanság kedvező eredménye, másrészt egyértelműen pozitív hatással
bírt, hogy a terveknek megfelelően beérkeztetett tételek értékesítésének
megkezdése időben megtörtént.
Amíg a gyártók és a kereskedők a hirtelen megnövekedett igényt nem tudták kiszolgálni és küzdöttek az átmeneti készlethiánnyal, addig az üzletág
határidőre teljesítette a megrendeléseket.
Az import növényvédő szerek elérhetősége felértékelődött, több partner
döntött a Társaságtól történő vásárlás mellett.
A partnerek által történő fizetési határidőt tekintve jelentős elmozdulás történt az előrefizetés, illetve a rövid határidős fizetési feltételek felé. Az értékesítés 55%-a importból, 45%-a hazai beszerzésből származott.
Területileg az értékesítés 65-35% arányban oszlik meg a nyugati és keleti országrész között, azonban a kialakult arány nem tükrözi a területi potenciált.
Az üzletág által kitűzött cél az arány kiegyenlítése a keleti értékesítési csapat intenzív támogatásával.
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A hazai növényvédő szer értékesítés és az importtúlsúlyos kereskedelem kockázatot, stratégiai vásárlásokat és készletezés szükségességét jelenti az üzletág számára.
Pozitívan befolyásolta az értékesítést a felvevőpiac szereplőinek folyamatos tájékoztatása
az import szerek behozataláról, engedélyeztetéséről. A cégcsoport marketing tevékenysége és üzletkötő kollégák oktatása rendkívül
fontos szerepet játszott ennek elérésében.
Folyamatos szakmai segítséget kaptak a te-

rületen dolgozó kollégák, emellett ADR 1.3
fejezet szerinti belső továbbképzésen is részt
vettek az üzletág szervezésében.
Az év során a termékek kiszállítása zavartalanul zajlott, az import termékek esetén is
zökkenőmentesen került lebonyolításra a
gyors nemzetközi vegyszerforgalom. A megbízott raktárak is fennakadás nélkül kezelték
a megnövekedett feladatot. A költségek optimalizálását előtérbe helyezve számos raktározási szerződés megszüntetésre került 2020.
december 31-i hatállyal.

A növényvédő szer üzletág árbevételének bázis-tény értékei az alábbiak szerint alakultak:
Adatok millió forintban
Növényvédő szerek

2019. év (bázis)
2.230

2020. (tény)
3.126

Csomagolóanyagok
értékesítése
A Péti Polietilén Zsák Kft. értékesítési árbevételének alakulását nagyban
meghatározza a kapcsolt vállalkozások csomagolóanyag igénye, hiszen a
termelés- és kereskedelmi tevékenység koordinálásánál ez az elsődleges
szempont.
A leányvállalat vezérterméke a nyomdázott FFS zsáktömlő, de emellett számos különböző méretű- és tulajdonságú polietilén csomagolóanyag és az
átcsévéléssel készre gyártott stretchfólia is a termékportfólió részei.
A vevői igényeknek megfelelően a Péti Polietilén Zsák Kft. az általa nem
gyártható csomagolóanyagok beszerzésével és közvetlen értékesítésével is
bővíti a kínált termékek palettáját.
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Kis kiszerelésű termékek,
lombtrágyák értékesítése
A Péti Nitrokomplex Kft. lombtrágyáit a mezőgazdasági növénytermesztés
minden ágazata használja a harmonikus tápanyag ellátás és a hiánybetegségek megelőzése érdekében.
Lombtrágyát a legkülönbözőbb összetételben és kiszerelésben közel két
tucat hazai és külföldi gyártó forgalmaz.
A piac erősen kínálati, a verseny rendkívül erős. Mindezek ellenére a leányvállalat lombtrágya értékesítésének 2020. évi volumene 38%-kal meghaladja a 2019. évit. A Péti Nitrokomplex Kft. tonnában kifejezett szilárd műtrágya
értékesítése 13,5 %-kal növekedett az előző évi volumenhez képest.
A leányvállalat saját állományban levő üzletkötőt nem alkalmaz, termékeit
forgalmazási és ügynöki szerződés keretében a Nitrogénművek Zrt. és az
NZRT-Trade értékesítő csapata forgalmazza.
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Főbb mutatószámok
alakulása
IFRS konszolidált eredmény kivonat (millió Ft)

2019

2020

Összes működési bevétel

88.657

95.706

Összes működési költség, melyből

76.772

78.592

Anyagjellegű ráfordítások

63.397

56.226

Személyi jellegű ráfordítások

6.572

6.556

Értékcsökkenés és értékvesztés

5.711

5.937

Egyéb ráfordítások

1.902

5.061

Saját termelésű készletek állományváltozása

-507

4.662

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

-303

150

Üzleti tevékenység eredménye

11.885

17.114

Pénzügyi műveletek eredménye

-11.428

-12.935

Tárgyévi eredmény

1.040

3.466

EBITDA

17.595

23.051

EBITDA/Árbevétel

20,0%

24,3%

Pénzállomány értéke

30.623

46.849

Működésből származó pénzeszközök

12.359

17.006

Nettó eladósodottsági mutató

3,3x

2,05x

Kamatfedezeti mutató

2,1x

2,8x

Befektetett tőke megtérülése

9,1%

12,2%

Tőkearányos eladósodottság

1,2

0,9
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EBITDA/Árbevétel mutató alakulása 2018-as évtől (M ft)
24,3%

25 000

25%

20%

20 000

20%

15 000
10 000
5 000

30%

23 051

17 595

6,4%

15%
10%
5%

6 198

0%

0
2018

2019

EBITDA

2020

EBITDA/Árbevétel

Nettó eladósodottsági mutató alakulása 2018-as évtől (M ft)
15,0
12,0

12,2x

9,0

6,8x

6,0
3,0
0,0

2018.
1-12.hó

2019.
1-6.hó

3,3x

2,8x

2019.
1-12.hó

2020.
1-6.hó

2,0x
2020.
1-12.hó

Kamatfedezeti mutató alakulása 2018-as évtől (M ft)
3,0

IFRS konszolidált mérleg kivonat
(millió Ft)
IFRS konszolidált mérleg kivonat (millió Ft)

2019

2020

Eszközök összesen, melyből

179 705

189 447

Ingatlanok, gépek, berendezések

112 896

109 103

Immateriális javak

440

484

Összes befektetett eszköz

116 962

112 963

Készletek

16 948

12 343

Kibocsátási jogok

4 546

5 317

Követelések

10 627

11 974

Pénzeszközök

30 623

46 849

Összes forgóeszköz

62 743

76 484

Források összesen, melyből

179 705

189 447

Saját tőke

49 276

52 841

Hosszú lejáratú kötelezettségek

92 538

98 486

Rövid lejáratú kötelezettségek

37 891

38 120

2,8x

2,5

2,1x

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
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0,1x
2018

2019

2020
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