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2.1.  Mérleg 
„A” MÉRLEG 

Eszközök (aktívák) 

  
  adatok e Ft-ban 

Sor- 
A tétel megnevezése 2020.12.31 

Előző év(ek) 
módosításai 

2021.12.31 
szám 

a b c d e 

1 A.  Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)       762.562          1.361.460     

2   I.  IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. Sorok)         13.260                 1.328     

3       1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke              197                       -       

4       2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke                 -                         -       

5       3. Vagyoni értékű jogok                 -                   1.316     

6       4. Szellemi termékek         13.063                      12     

7       5. Üzleti vagy cégérték                 -                         -       

8       6. Immateriális javakra adott előlegek                 -                         -       

9       7. Immateriális javak értékhelyesbítése                 -                         -       

10   II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)       744.827          1.355.657     

11       1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok       308.738          1.098.823     

12       2. Műszaki berendezések, gépek, járművek       186.855             130.359     

13       3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek       138.296             126.475     

14       4. Tenyészállatok                 -                         -       

15       5. Beruházások, felújítások       110.938                       -       

16       6. Beruházásokra adott előlegek                 -                         -       

17       7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                 -                         -       

18   III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-28. sorok)           4.475                 4.475     

19       1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban           4.475                 4.475     

20       2.Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban                 -                         -       

21       3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés                 -                         -       

22 
      4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni 
       részesedési viszonyban álló vállalkozásban 

                -       
  

                -       
  

23       5. Egyéb tartós részesedés                 -                         -       

24 
      6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 
       viszonyban álló vállalkozásban                 -       

  
                -       

  

25       7. Egyéb tartósan adott kölcsön                 -                         -       

26       8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír                 -                         -       

27       9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 -                         -       

28       10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                 -                         -       
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 „A” MÉRLEG 

Eszközök (aktívák) 

    
adatok e Ft-ban 

Sor- 
A tétel megnevezése 2020.12.31 

Előző év(ek) 
módosításai 

2021.12.31 
szám 

a b c d e 

29 B.  Forgóeszközök (30.+37.+46.+53. sor)    1.741.394          3.274.646     

30 I.  KÉSZLETEK (31.-36. sorok)       333.033             572.600     

31 1. Anyagok       155.829             244.705     

32 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek                 -                         -       

33 3. Növedék-, hízó- és egyéb állatok                 -                         -       

34 4. Késztermékek       134.725             144.711     

35 5. Áruk         42.174             183.184     

36 6. Készletekre adott előlegek              305                       -       

37 II.  KÖVETELÉSEK (38.-45. sorok)       153.743             647.251     

38 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)       139.261             387.881     

39 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben      83.852 

40 
3. Követelések jelentős részesedési viszonyban 

lévővállalkozással szemben 
                -                         -       

41 
4. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő        

 vállalkozással szemben 
                -                         -       

42 5. Váltókövetelések                 -                         -       

43 6. Egyéb követelések         14.482             175.518     

44 7. Követelések értékelési különbözete                 -                         -       

45 8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete                 -                         -       

46 III.  ÉRTÉKPAPÍROK (47.-52. sorok)         52.610                       -       

47 1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban                 -                         -       

48 2. Jelentős tulajdoni részesedés                 -                         -       

49 3. Egyéb részesedés                 -                         -       

50 4. Saját részvények, saját üzletrészek           1.340                       -       

51 5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         51.270                       -       

52 6. Értékpapírok értékelési különbözete                 -                         -       

53 IV.  PÉNZESZKÖZÖK (54.+55. sor)    1.202.008          2.054.795     

54 1. Pénztár, csekkek           2.441                 2.825     

55 2. Bankbetétek    1.199.567          2.051.970     

56 C.  Aktív időbeli elhatárolások (57.-59. sorok)           4.898               25.663     

57 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása                 -                 21.520     

58 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása           4.898                 4.143     

59 3. Halasztott ráfordítások                 -                         -       

60 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+29.+56. sor)    2.508.854          4.661.769     
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„A” MÉRLEG 

Források (passzívák) 

  
  adatok e Ft-ban 

Sor- 
A tétel megnevezése 2020.12.31 

Előző év(ek) 
módosításai 

2021.12.31 
szám 

a b c d e 

61 D.  Saját tőke (62.+64.+65.+66.+67.+68.+71. sor)    1.862.939          2.141.183     

62 I.  JEGYZETT TŐKE       102.540             102.540     

63 Ebből: vissza vásárolt tulajdoni részesedés névértéken           1.340         

64 II.  JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (–)                 -                         -       

65 III.  TŐKETARTALÉK         10.067                       -       

66 IV.  EREDMÉNYTARTALÉK    1.188.772          1.731.687     

67 V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK       256.909                       -       

68 VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK                 -                         -       

69 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka                 -                         -       

70 2. Valós értékelés értékelési tartaléka                 -                         -       

71 VII.  Adózott eredmény       304.651             306.956     

72 E.  Céltartalékok (73.+74.+75. sor)         60.268             70.861     

73 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre         60.268             70.861     

74 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre                 -                         -       

75 3. Egyéb céltartalék                 -                         -       

76 F.  Kötelezettségek (77.+82.+92. sor)       186.857          2.086.303     

77 I.  HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (78.-81. sorok)                 -                         -       

78 1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                 -                         -       

79 
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban 

 lévő vállalkozással szemben 
                -                         -       

80 
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban  

 lévő vállalkozással szemben 
                -                         -       

81 4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben                 -                         -       
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„A” MÉRLEG 

Források (passzívák) 

  
  adatok e Ft-ban 

Sor- 
A tétel megnevezése 2020.12.31 

Előző év(ek) 
módosításai 

2021.12.31 
szám 

a b c d e 

82 II.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (83.-91. sorok)                 -               299.183     

83 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök                 -                         -       

84 2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények                 -                         -       

85 3. Tartozások kötvénykibocsátásból                 -                         -       

86 4. Beruházási és fejlesztési hitelek                 -               299.183     

87 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek                 -                         -       

88 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben                 -                         -       

89 
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési   
    viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 

                -                         -       

90 
8. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő  
    vállalkozással szemben 

                -                         -       

91 9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                 -                         -       

92 
III.  RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  
(93. és 95.-104. sorok) 

      186.857      1.787.120     

93 1. Rövid lejáratú kölcsönök                 -                         -       

94 - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények                 -                         -       

95 2. Rövid lejáratú hitelek                 -                 44.323     

96 3. Vevőktől kapott előlegek         12.176             112.743     

97 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)         99.387          1.166.780     

98 5. Váltótartozások                 -                         -       

99 
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
    szemben 

                -                         -       

100 
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban 
     lévő vállalkozásokkal szemben 

                -                         -       

101 
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban 
    lévő vállalkozással szemben 

                -                         -       

102 9.  Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek         75.294             463.274     

103 10. Kötelezettségek értékelési különbözete                 -                         -       

104 11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete                 -                         -       

105 G.  Passzív időbeli elhatárolások (106.-108. sorok)       398.790             363.422     

106 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                 -                         -       

107 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása              192                    223     

108 3. Halasztott bevételek       398.598             363.199     

109 FORRÁSOK ÖSSZESEN (61.+72.+76.+105. sor)    2.508.854          4.661.769     
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2.2.  Eredménykimutatás 

„A” EREDMÉNYKIMUTATÁS 

   (összköltség eljárással) 

  
  adatok e Ft-ban 

 

S.sz. A tétel megnevezése 2020.12.31 
Előző év(ek) 
módosításai 

2021.12.31 
  

a b c d e 

1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele    1.792.559          2.919.681     1 

2 Export értékesítés nettó árbevétele       288.501             201.835     2 

I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)    2.081.060          3.121.516     3 

3 Saját termelésű készletek állományváltozása -       12.523                 9.986     4 

4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                -                   5.469     5 

II. Aktivált saját teljesítmények értéke   (±03.+04.) -       12.523               15.455     6 

III. Egyéb bevételek         37.234               81.134     7 

  Ebből: visszaírt értékvesztés      115 8 

5 Anyagköltség       551.997             558.038     9 

6 Igénybe vett szolgáltatások értéke       186.465             250.271     10 

7 Egyéb szolgáltatások értéke           8.951               10.275     11 

8 Eladott áruk beszerzési értéke       373.481          1.209.172     12 

9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                40                       -       13 

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)    1.120.934          2.027.756     14 

10 Bérköltség       421.473             522.532     15 

11 Személyi jellegű egyéb kifizetések         37.286               33.271     16 

12 Bérjárulékok         75.278               84.123     17 

V. Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)       534.037             639.926     18 

VI. Értékcsökkenési leírás         98.731             119.879     19 

VII. Egyéb ráfordítások         67.548               96.648     20 

  Ebből: értékvesztés              115        55.902 21 

A. 
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
   (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) 

      284.521             333.896     22 

13 Kapott (járó) osztalék és részesedés       23 

  Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott       24 

14 Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek        25 

  Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott       26 

15 
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 
kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 

          1.550                2.171     27 

  Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott       28 

16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek           1.963                8.092     29 

  Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott       30 

17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei         28.575               11.598     31 

  Ebből: értékelési különbözet       32 

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)         32.088     
  
  

        21.861     33 

18 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek      34 

  Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott       35 

19 
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, 
kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 

      36 

  Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott       37 

20 Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások                96                1.720     38 

      Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott       39 

21   Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése       40 

22   Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai           5.960               10.878     41 

      Ebből: értékelési különbözet       42 

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21+22.)           6.056      12.598 43 

B.   PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)         26.032                 9.263     44 

C.   ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)       310.553             343.159     45 

X.   Adófizetési kötelezettség           5.902               36.203     46 

D.   ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)       304.651             306.956     47 
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3.1. Általános rész 
 

3.1.1 Általános cégadatok 

 
3.1.1.1. A társaság elnevezése 

 

A társaság cégneve: POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
A társaság rövidített cégneve: POLYDUCT NYRT. 

 
 

3.1.1.2. A társaság alapadatai: 

 
A társaság 

- Székhelye: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62. 
- Telephelye: 4150 Püspökladány, Táncsics Mihály u. 27. 

- Adószáma: 11144393-2-09 
- Cégjegyzékszáma: 09-10-000090 

- Honlapja: http://www.polyduct.hu 

- Email címe:  polyduct@polyduct.hu 
 

 
3.1.1.3. A társaság rövid történeti áttekintése: 

 

A POLYDUCT NYRT. 1992. december 23. napján alakult, mint műanyag infrastrukturális és öntöző 
csövek gyártásával foglalkozó részvénytársaság.  

A cég 1992-es megalakulását követően bevezette a rotációs öntési gyártástechnológiát, majd az így 
kialakított új termékcsoportjaival rövid időn belül a környezetvédelem, vízgazdálkodás és közterületi 

infrastrukturális beruházások beszállítójává nőte ki magát. A Társaság a műanyag termékek gyártásához 

szükséges szerszám (öntőforma) tervezési- és gyártási tevékenységet is saját maga végzi. A 
termékfejlesztésre nyitott gondolkodásának és a folyamatos fémipari technológia beruházásainak 

köszönhetően gyártási tevékenységét kibővítette saját fejlesztésű és kooperációs partnerek felé 
szállítható összetett fémszerkezetek gyártásával. A műanyagöntési és fém feldolgozási technológiák 

kombinálása és a további kiegészítő kereskedelmi termékek forgalmazása lehetővé teszi az 
ügyféligények teljes körű kiszolgálását. Mindezeken a tevékenységeken túl a Társaság szükség esetén 

vállalja az általa előállított termékek engedélyeztetését, telepítését is.  

 
A POLYDUCT NYRT. kereskedelmi tevékenységét – a fentieket figyelembe véve – három jól elkülöníthető 

üzletágban bonyolítja:  
- Vízipar (ivóvízhálózat és szennyvízkezelési rendszerek) 

- Urbanizáció (hulladékgyűjtő edények, játszótéri eszközök, streetfitness eszközök, közterületi 

bútorzat, forgalomtechnikai eszközök) 
- Ipari kooperáció (műszaki fejlesztés, bérgyártás ipari vállalatoknak)  

 

A Vállalat mára közel 30 éves tapasztalattal, valamint kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik az 

ismertetett piacokon, és jelentős tapasztalattal rendelkezik az önkormányzati beruházások terén is. 
2013-ban a Társaság kereskedelmi leányvállalatot alapított Romániában (SC. POLYDUCT S.R.L.), majd 

2018-ban Szerbiában (POLYDUCT D.O.O.). 
 

Az üzleti év során többször módosult a Társaság Alapszabálya, mert Társaság részvényei bevezetésre 

kerültek a Budapesti Értéktőzsde XTEND részvénypiacára. A legjelentősebb változások: 
- Dematerializálásra kerültek a Társaság részvényei, mellyel egyidejűleg a 10.000 Ft-os címletű, 

10.254 db törzsrészvény felosztásra került 1.000 Ft-os névértékű 102.540 db törzsrészvényre. 
- 2021. december 15.-én bejegyzésre került a cégbíróságon is a működési forma és a Társaság 

nevének megváltoztatása. A Zártkörű Működési forma Nyilvánosan Működőre módosult amivel 

egyidejűleg a BÉT felvette a Társaság törzsrészvényeit az Értékpapírlistájára, 1.000 Ft-os 
névértékkel. 

- Értékpapírkód (ISIN) HU0000192224, Kijelzés módja (Ticker) POLYDUCT 
- Az első kereskedési napra 2021. december 21-én került sor, 18.168 Ft bevezetési ár mellett. 

http://www.polyduct.hu/
mailto:polyduct@polyduct.hu
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3.1.1.4. A cégjegyzés módja: 
 

A cég képviseletére és a cégjegyzésre valamennyi igazgatósági tag önállóan jogosult. A cégjegyzésre 

felhatalmazott alkalmazottak a cégjegyzésre együttesen jogosultak. 
 

3.1.1.5. A társaság működési formája: 
 

A társaság 2021. december 15-ét követően – a Debreceni Törvényszék Cégbíróságának bejegyző 
végzése alapján - nyilvános részvénytársaságként működik. 

 

3.1.1.6. A társaság tevékenységi körei: 
 

A társaság tevékenységi körei a TEÁOR ’08 szerint: 
 

22.23’08 – Műanyag építőanyag gyártása - Főtevékenység 
22.21’08 – Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 
22.22’08 – Műanyag csomagolóeszköz gyártása 
22.29’08 – Egyéb műanyag termék gyártása 
28.29’08 – M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása 
41.20’08 – Lakó- és nem lakó épület építése 
43.91’08 – Tetőfedés, tetőszerkezet-építés  
42.11’08 – Út, autópálya építése 
42.91’08 – Vízi létesítmény építése 
43.99’08 – Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
46.19’08 – Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 
47.78’08 – Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme 
85.59’08 – M.n.s. egyéb oktatás 
32.40’08 – Játékgyártás 
46.18’08 – Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme 
47.99’08 – Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 
77.39’08 – Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
77.29’08 – Egyéb személyi használatú, háztartási cikk 

  kölcsönzése 
 
 

72.19’08 – Egyéb természettudományi, műszaki kutatás 
        fejlesztés 

71.12’08 – Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
82.99’08 – M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 
39.00’08 – Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 
42.21’08 – Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
32.30’08 – Sportszergyártás 
74.90’08 – M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki 

        tevékenység 
81.30’08 – Zöldterület-kezelés 
25.11’08 – Fémszerkezet gyártása 
25.99’08 – M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 
22.29’08 – Egyéb műanyag termék gyártása 
37.00’08 – Szennyvíz gyűjtése, kezelése 
46.61'08 – Mezőgazdasági gép, berendezés 

        nagykereskedelme 
46.69'08 – Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme 
30.99'08 – M.n.s. egyéb jármű gyártása 
47.91’08 - Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 
85.32’08 – Szakmai középfokú oktatás 
85.60’08 – Oktatási kiegészítő tevékenység 

 
3.1.1.7. A társaság időtartama: 

 

A társaság határozatlan időre alakult. 
 

 
3.1.1.8. A társaság alaptőkéje: 

 
A társaság alaptőkéje: 102 540 000,- Ft, (azaz: Egyszázkettőmillió-ötszáznegyven-ezer forint).  

 

3.1.1.9. Részvények: 
 

Az alapításkori, illetve az aktuális alaptőke: 
- Alapításkor (1992.12.31.):   50 330 000 Ft 

- Jelenleg (2021.12.31.):  102 540 000 Ft 

 
A 2021. 10. 15. napján tartott közgyűlés határozata alapján 102 540 000,- Ft, azaz Egyszázkettőmillió-

ötszáznegyvenezer forint alaptőke 102 540 db, azaz egyszázkettőezer-ötszáznegyven darab egyenként      
1000 Ft, azaz egyezer forint névértékű, „A” sorozatú, névre szóló törzsrészvényből áll. A törzsrészvények 

dematerializált részvények. 

 
A Társaság fő részvényesei 2021.12.30. napján: 

 Magyar tulajdon 100%-ban 
 Befektetők száma:   27   100,00% 

 Jogi személyek száma:    1        0,2% 
 Magánszemélyek:  26     99,8% 

 



15/54. oldal 

 

3.1.2 Vezető Tisztségviselők 

 
Igazgatóság:  

 
Az Igazgatóság tagjai megbízási jogviszonyban, a vezérigazgató és az értékesítési igazgató  

munkaviszonyban látják el tevékenységüket.  

Az Igazgatótanács tagjainak a megbízatása: 2025. április 30. napjáig tart.  
- Fésűs András Árpád, az igazgatóság elnöke, lakcím: 4032 Debrecen, Andaházi utca 2/A., 

tulajdonosi részesedés mértéke: 49,44%  

- Egri Tibor, igazgatósági tag, lakcím: 4181 Nádudvar, Miklós utca 24., tulajdonosi részesedés 
mértéke: 13,85% 

- Bisztrán János, igazgatósági tag, lakcím: 4200 Hajdúszoboszló, Olajmalom utca 19/B., tulajdonosi 

részesedés mértéke: 2,28%  

- Fésüs Nóra Magdolna, igazgatósági tag, lakcím: 1021 Budapest, Budenz út 10/B. I.em. 1., 
tulajdonosi részesedés mértéke: 0,98%  

 

Felügyelőbizottság:  
 

A Felügyelőbizottság tagjai megbízási jogviszonyban látják el tevékenységüket.  
A Felügyelőbizottság tagjainak a megbízatása: 2025. április 30. napjáig tart.  

- Rakonczai László István, a felügyelőbizottság elnöke, független tag, lakcím: 4025 Debrecen, 
Szepességi uta 45., tulajdonosi részesedés mértéke: 2,15%  

- Szabó Dezsőné, felügyelőbizottsági tag, nem független tag, lakcím: 4181 Nádudvar, Szegfű utca 

11., tulajdonosi részesedés mértéke: 11,9%  

- Dr. Dorogi Zsolt Pál, felügyelőbizottsági tag, független tag, lakcím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor 
utca 7. IV. em. 1.a., tulajdonosi részesedése nincs 

- Posta Irén Mária, felügyelőbizottsági tag, független tag, lakcím: 4032 Debrecen, Andaházi u. 2/c., 

tulajdonosi részesedése nincs 

 
Auditbizottság:  

 
Az Auditbizottság tagjai megbízási jogviszonyban látják el tevékenységüket.  

Az Auditbizottság tagjainak a megbízatása: 2025. április 30. napjáig tart.  
- Rakonczai László István, a felügyelőbizottság elnöke, független tag, lakcím: 4025 Debrecen, 

Szepességi uta 45., tulajdonosi részesedés mértéke: 2,15%  

- Dr. Dorogi Zsolt Pál, felügyelőbizottsági tag, független tag, lakcím: 1076 Budapest, Péterfy Sándor 

utca 7. IV. em. 1.a., tulajdonosi részesedése nincs 

- Posta Irén Mária, felügyelőbizottsági tag, független tag, lakcím: 4032 Debrecen, Andaházi u. 2/c., 

tulajdonosi részesedése nincs 

 
Törzskari vezetés:  

 

Az Igazgatóság a társaság képviseleti és ügyvezető szerve. 
A Társaság tevékenységének folyamatos, megfelelő és eredményes működéséért, a munkavállalók 

irányításáért, felettük a munkáltatói jogok gyakorlásáért a vezérigazgató felelős, aki az igazgatóság 
döntéseinek megfelelően végzi munkáját. 

A Társaság kiemelt jelentőséggel bíró szervezeti egységeit területi igazgatók vezetik, akik a vezérigazgató 
irányításával, az ügyvezetés keretében végzik munkájukat. 

A Törzskari vezetés tagjai: 

- Fésűs András Árpád, az igazgatóság elnöke 

- Egri Tibor, igazgatósági tag, vezérigazgató  

- Bisztrán János, igazgatósági tag, értékesítési igazgató  

- Nagy Attila, gazdasági igazgató, tulajdonosi részesedése nincs  
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A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály módosítására vonatkozó 
szabályokat a Társaság alapszabálya tartalmazza, mely a https://polyduct.hu/befektetoknek 

honlapon elérhető. 
A vállalkozás és bármely vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között nem jött létre megállapodás, 
amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, 

ha a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony 
nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg. 
 

 

3.2.  Számviteli Politika meghatározó elemei 
 

3.2.1. A beszámoló formája, a könyvvezetés rendszere, könyvvizsgálat: 

 
Társaságunk a Számviteli törvény 9. §-a alapján Éves Beszámoló készítésére kötelezett. 

Az SZTV. 12. §. előírásainak megfelelően könyvvezetési kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében 
teljesíti. 

 
Részvénytársaságunk könyvvizsgálatra kötelezett, melyet a SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Adószakértő 

Kft. (Cg. 01-09-260986, székhelye: 1074 Budapest, Melinda u. 11.) Palatitz László kamarai tag 

könyvvizsgáló végez. Nyilvántartási száma: 002701. 
 

A beszámoló készítéséért felelős személy: 
Nagy Attila gazdasági igazgató, mérlegképes könyvelő (4027 Debrecen, Dózsa György u. 11.) 

Pénzügyminisztériumi regisztrációs száma: 204186 

 
 

3.2.2. Mérlegkészítés időpontja, tagolása, eredmény megállapítás módja: 
 

A társaság üzleti éve: a 2021. naptári évvel azonos, azaz 2021.01.01-től 2021.12.31. időszakot öleli fel. 

Az adatok teljes körűen hasonlíthatók az előző év adataihoz. 
 

A beszámoló pénzneme: A beszámoló minden adata ezer forintban kerül közzétételre. 
 

A mérlegkészítés időpontja: 
A NYRT. mérlegkészítésének időpontját 2021. december 31-vel végződő évben 2022. február 28-ában 

határozta meg. 

 
Mérleg és eredménykimutatás: 

A társaság a számviteli törvényben megadott választható mérlegsémák közül az „A” tagolású változatot 
alkalmazza. 

 

Eredménykimutatás: 
A számviteli törvény 3. számú melléklet „A” változata szerinti tagolásban összköltség költség eljárással 

készíti. 
Az eredménykimutatás alátámasztására társaságunk költségnem elszámolását alkalmaz, költséghelyekre 

megbontva. 
Társaságunk a számviteli tv. adta változásokat figyelembe véve, az ott leírt mérlegtagolásokat alkalmazva 

készíti beszámolóját, további tételtagolást, esetleges összevonást nem használ. 

 
 

Az alkalmazott értékelési eljárások ismertetése: 
Társaságunk a mérlegben szereplő eszközök és források értékelésének szabályait az SZTV. előírásai 

alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított belső szabályzatban, a Számviteli Politikában 

és az eszközök, források értékelési szabályzatában határozta meg. 
Az adózott eredmény felhasználása megegyezik a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott 

határozatban foglaltakkal. Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak.  
 

https://polyduct.hu/befektetoknek
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A Társaságnál az üzletiév során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Ha a hiba feltárásának 
évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák 

és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) 

összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű 
a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során -ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, 

hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege 
meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 

1 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor a 100 millió forintot. 
 

Befektetett eszközök értékelése 

 
Immateriális javak:  

Az immateriális javak között a vagyoni értékű jogok és a szellemi termékek jelennek meg. 
Az immateriális javakat bekerülési értéken tartja nyilván a társaság csökkentve a halmozott amortizációval. 

Kivételek a 100 000 Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti szoftverek, melyek bekerülési értéke a 

használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. 
 

Tárgyi eszközök: 
A tárgyi eszközök bekerülési értéken kerülnek értékelésre csökkentve a halmozott értékcsökkenéssel.  

Az értékcsökkenést az üzembe helyezés, használatba vétel napjától napra arányosan a hasznos élettartam 
végéig számolja el a társaság. Az évenként elszámolandó értékcsökkenés lineárisan, az adott tárgyi eszköz 

bekerülési értéke és az alkalmazott leírási kulcs szorzatából kerül kiszámításra. 

Kivételt képeznek a 100 000 Ft egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök, melyek bekerülési 
értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. 

 
A 100.000 Ft feletti tárgyi eszközök éves leírási kulcsai a következők: 

 

Megnevezés Hasznos élettartam Éves leírási kulcs% 

Épületek 33 – 50 év 3 – 2 % 

Gépek, berendezések, felszerelések 7 év 14,29% 

Járművek 5 év 20% 

Informatikai eszközök 3 év 33,33% 

 
 

Befektetett pénzügyi eszközök: 
A befektetett pénzügyi eszközöket a mérlegben értékvesztéssel csökkentett nyilvántartási áron kell 

szerepeltetni. 
A nyilvántartási ár: 

- a részesedések és értékpapírok esetén a bekerülési érték, 

- az adott kölcsönök és hosszúlejáratú bankbetétek esetén pedig a könyv szerinti érték. 
 

Forgóeszközök értékelése 
 

Készletek: 

A vásárolt készletek értékelése az FIFO (first in first out) ár alapján kerül meghatározásra. 
A saját termelésű készletek értékelése elszámoló áron, az előállítási költségen kerül kimutatásra, a 

tényleges ráfordítások alapján készülő utókalkuláció szerint megállapított értéken. Társaságunk a 
készletekről folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást vezet. 

 
A mérlegtételek leltárral alátámasztottak. 

 

Követelések: 
A követelések értékelése a beszámolóban a számviteli törvény előírásainak megfelelően történt. A belföldi 

vevőkövetelések az elfogadott, elismert összegben kerülnek a mérlegbe. A devizakövetelések forintértéken 
a teljesítés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamán kerül rögzítésre 

könyveinkben. Devizás tételeink mérlegforduló napi értékelése során valamennyi külföldi pénzértékre szóló 

eszközt és kötelezettséget a MNB devizaárfolyamon átszámított forintértéken mutatja ki a társaságunk. 
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A POLYDUCT az egyéb követeléseket a mérlegbe könyv szerinti értékkel állítja be, kivéve a devizás 

tételeket, azokat a mérleg fordulónapon érvényes MNB által közölt deviza közép árfolyamon mutatja ki. 

 
Értékpapírok: 

A társaság az értékpapírokat bekerülési értéken - vételi áron értékeli. 
 

Pénzeszközök: 
A mérlegben a pénztár mérlegsoron a pénztárban levő forintpénzkészlet értéke, valamint a valutakészlet 

MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyammal átszámított forintértéke kerül kimutatásra. 

Pénzeszközeink záró értékének pénztár jelentéssel történt egyeztetése megtörtént. 
A bankbetétek értékeként a CIB Bank-nál és az UNICEREDIT Bank-nál elhelyezett forintbetét bankkivonattal 

egyező értéke, továbbá a deviza bankkivonattal egyező értékének az MNB devizaárfolyammal átszámított 
forintértéke szerepel. A társaságunk bankbetéteinek a számlakivonattal történő egyeztetése megtörtént.  

 

 
Aktív időbeli elhatárolások értékelése 

 
Társaságunk aktív időbeli elhatárolásként a mérlegben az alábbi tételeket szerepeltetheti: 

- a mérleg fordulónapja előtti olyan kiadást, amely költségként a következő évben számolható el, 
valamint  

- az olyan bevételt, amely a következő évben esedékes, de a tárgyidőszakot illetik. 

- a szerződés elszámolási egységéhez kapcsolódóan befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás, 
továbbá félkész vagy késztermék a kapcsolódó árbevétel elszámolásáig mutatjuk ki készletként; 

- a szerződés elszámolási egysége – általános forgalmi adót nem tartalmazó – teljes szerződéses 
ellenértékének mérlegfordulónapi teljesítési fok arányában számított összegének azon részét, 

amely meghaladja a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a 

tárgyévben együttesen elszámolt nettó árbevételt. 
 

Aktív időbeli elhatárolásként kimutatott tételek a mérlegben könyv szerinti értéken kerülnek bemutatásra. 
 

 

Saját tőke értékelése 
 

Társaságunk a saját tőkét a mérlegben könyv szerinti értéken mutatja ki. 
A saját tőke részeként kimutatásra kerül: 

- a jegyzett tőke 
- a jegyzett, de még be nem fizetett tőke 

- a tőketartalék 

- az eredménytartalék 
- lekötött tartalék 

- értékelési tartalék, és 
- a tárgyévi adózott eredmény. 

 

 
Céltartalékok értékelése 

 
A POLYDUCT kötelezően céltartalékot képez a vonatkozó jogszabályban előírt mértékben az alábbiakban 

felsorolt kötelezettségekre, melyekről a mérlegfordulónapon valószínű vagy bizonyos, hogy fennállnak, de 
összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan és azokra Társaságunk a szükséges fedezetet 

más módon nem biztosította, így 

- a garanciális kötelezettségekre, 
- a környezetvédelmi kötelezettségekre, 

- a korengedményes nyugdíjazás várható költségeire, 
- a végkielégítés várható költségeire, 

- a függő kötelezettségekre (kezességvállalás, le nem zárt peres ügyek) 
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Társaságunk saját döntése alapján céltartalékot képez a várható jövőbeni költségekre, melyekről a 
mérlegfordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük vagy 

felmerülésük még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé, így 

- nagyjavítások, épülettatarozások – felújításnak nem minősülő – költségeire, 
- a jövőbeni tervezett átszervezések költségeire,  

- a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre. 
 

 
Kötelezettségek értékelése 

 

Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő, 
pénzformában teljesítendő elismert fizetések, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a 

kölcsönző által már teljesített, a Társaságunk által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz, 
pénznyújtáshoz kapcsolódnak. 

 

A kötelezettség a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. 
Kivételek: 

- a váltótartozást a fizetendő összegben, 
- a külföldi szállító tartozást a teljesítés időpontjában (áru átadás, szolgáltatás elvégzése) 

érvényes MNB közép árfolyamon, ha a pénzügyi rendezés a mérlegbeadásig megtörtént, akkor a pénzügyi 
teljesítés időpontjában érvényes MNB közép árfolyamon szerepel a mérlegben. 

 

Társaságunk a szállítókkal szemben forintban teljesítendő kötelezettségeket az elismert, számlázott 
összegben mutatja ki a mérlegben. A devizában fennálló kötelezettségek a szerződés szerinti teljesítés 

napjára vonatkozó, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámított 
forintértéken kerülnek a nyilvántartásunkba. 

A külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget a mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB devizaárfolyamon 

átszámított forintértéken értékeli át Társaságunk. 
 

 
Passzív időbeli elhatárolás értékelése 

 

Társaságunk passzív időbeli elhatárolásként, az alábbi főbb tételeket szerepeltetheti a mérlegben: 
- a mérleg fordulónapjáig befolyt pénzbevételt, amely a következő év árbevételét képezi, 

- a mérleg fordulónapja előtt elszámolt költségeket, amelyek a következő évben jelentenek 
pénzkiadást, 

- a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés közötti időszakban a lezárt évhez kapcsolódó költséget 
és ráfordítást, 

- a mérlegkészítés időpontjáig kifizetett, vagy megállapított előző évhez kapcsolódó prémiumot, 

jutalmat és ezek járulékait, 
- halasztott bevételt amit egyéb bevételként vagy a pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt 

fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül – kaptunk, pénzügyileg rendezett támogatás 
véglegesen átvett pénzeszköz összegét, 

- támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés nélkül átvett eszközönként 

kimutatott halasztott bevételt, 
- a szerződés elszámolási egységével kapcsolatban az előző üzleti év(ek)ben és a tárgyévben 

együttesen elszámolt nettó árbevételnek azt a részét, amely meghaladja a szerződés elszámolási 
egysége – általános forgalmi adót nem tartalmazó – teljes szerződéses ellenértékének 

mérlegfordulónapi teljesítési fok arányában számított összegét. 
 

Az elszámolt tételeket bizonylatokkal, számításokkal dokumentálja a társaság. 

A mérlegben a passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékkel szerepelnek. 
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Értékvesztés elszámolásának rendje, kritériumai, eljárásai: 
 

Befektetett eszközök értékvesztése, visszaírása: 

A befektetett pénzügyi eszközök értékvesztése elszámolásánál, annak visszaírásánál különös jelentősége 
van a „tartósnak mutatkozik” és „jelentős összegű” kifejezések tartalmáról való döntésnek.  
 

A „tartósnak mutatkozik”, kifejezés legalább egy évet jelent, értékvesztést akkor kell elszámolni, ha az előző 

év mérlegkészítés napján is és a tárgyév mérlegkészítése napján is, de a két időpont között is a 
részesedések, az értékpapírok könyv szerinti értéke magasabb, mint a piaci értéke, illetve az elszámolt 

értékvesztést akkor kell visszaírni, ha az előző év mérlegkészítés napján is és a tárgyévben is, de a két 
időpont között is ezen eszközök piaci értéke magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a két érték 

különbözetének összegében. 

Az egy évet meghaladó időtartamba beletartozónak tekinthető részben vagy egészen a tárgyévi 
mérlegkészítés időpontját követő időszak is, ha azt a piaci értéket befolyásoló tendenciák becsült hatásai 

indokolják mind az értékvesztés elszámolásánál, mind annak a visszaírásánál. A piaci érték 
meghatározásának módszerét Társaságunk által birtokolt részesedésekre, hitelviszonyt megtestesítő 

értékpapírokra külön-külön határozza meg.   Akkor számolunk el a részesedéseknél, az értékpapíroknál 

értékvesztést, ha a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet jelentősnek minősül. A különbözet 
akkor jelentős, ha annak összege meghaladja az adott értékpapír névértékének – 15 %-át. 
 

A forgóeszközök között kimutatott értékpapíroknál Társaságunk nem számol el értékvesztést, a bekerülési 

értéket a kamat nélküli vételárban határozza meg. 
Nem kell értékvesztést elszámolni a magyar és a külföldi kormányok és a központi jegybankok által 

kibocsátott, illetve tőkére és hozamra vonatkozóan garantált, ezért kockázatmentesnek tekinthető -lejáratig 
tartott – kamatozó, illetve diszkont értékpapírok esetében, feltéve, ha azok beszerzési ára nem haladja meg 

a névértéket vagy a kibocsátási értéket. 
 

Társaságunk a részesedések, az értékpapírok értékvesztését visszaírja, ha azok könyv szerinti értékét a 

piaci érték jelentősen meghaladja. A jelentős fogalma az előző bekezdésben rögzített értékkel megegyező. 
 

Készletek: 
POLYDUCT a saját termelésű és a vásárolt készleteknél értékvesztést számol el, ha a könyv szerinti érték 

jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert piaci érték. 
A tartós kifejezés minden készletfajtánál az értékelés esetében legalább a két évet jelenti. Tartósnak 

minősül akkor is, ha a készletnél az értékeléskor az értékkülönbözet véglegesnek tekinthető (mert a 

készletet a mérlegkészítés időszakában már értékesítették). 
 

A különbözet akkor minősül jelentősnek, ha a piaci érték alacsonyabb a könyv szerinti érték 50%-ától. 
Társaságunk a saját és vásárolt készlet értékvesztését visszaírja, ha annak könyv szerinti értékét a piaci 

érték tartósan és jelentősen meghaladja. A fogalom az előzőekben rögzítettekkel megegyező. 
 

Követelések: 
Számviteli politikánk szerint Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők) az adós minősítése 

alapján az üzleti év mérlegforduló napján fennálló a vevők által elfogadott és a mérlegkészítés időpontjáig 

pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést számoltunk el. Az adósról az adósminősítés során 
kialakult vélemény az adóssal szembeni valamennyi követelésre vonatkozik és érvényes arra a követelésre 

is, ahol a fizetési határidő a mérlegkészítés időpontja után van, de a szerződés szerinti teljesítés a 
mérlegforduló-napon vagy azt megelőzően megtörtént. 
 

Nem képezhető értékvesztés: 

- ha a mérlegkészítéséig a követelés pénzügyileg rendeződött, 

- a 0-90 nap közötti (X.1-XII.31. között kiállított és elküldött számlák) követelések után. 
 

Az adósminősítés kritériumai: 
• az adós fizetőképes, de nem fizet, 

• az adós már hónapok óta fizetésképtelen, 
• az adós vagyoni helyzete alapján a követelés rossznak vagy kétesnek minősül, 

• az adós ellen csőd, vagy felszámolási eljárás, illetve kényszertörlési eljárás van folyamatban vagy 

várható, 
• a szerződésben kikötött fizetési garanciák, biztosítékok érvényesíthetősége bizonytalanná vált stb. 
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Az alábbi mértékű értékvesztés képzendő, ha az Igazgatóság az adós kintlévőségét a fenti kritériumok által: 
- „meg nem térülő”-nek ítéli: a követelések után a követelés 100%-a, 

- „veszélyes”-nek ítéli: a követelések után a követelés 60%-a, 

- „gyanús”-nak ítéli: a követelések után a követelés 40%-a. 
 

A kötelező képzésen felül Társaságunk az egyéb várható veszteségeire is képezhet értékvesztést. A 
követelés értékvesztését visszaírjuk, ha a követelés könyv szerinti értékét a várhatóan megtérülő összeg 

meghaladja. 
 

 

3.2.3. A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó alkalmazott 
szabályzatok 

 
Elsődlegesen a 2000. évi C. törvény a számvitelről és módosításai. 

Társaságunknál a számviteli politika keretében, de önálló belső szabályzatként hatályos: 

• a számlarend 
• az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 

• a pénzkezelési szabályzat 
• az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat 

• az eszközök és a források értékelési szabályzata 
 

 

A számviteli alapelvektől való eltérések 
 

Társaságunk könyvvezetési gyakorlata nem tér el a számviteli tv. előírásaitól, mivel a tv. rendelkezéseinek 
alkalmazása biztosítja a megbízható, valós kép bemutatását. A törvény előírásaitól való kivételes eltéréseket 

nem alkalmazzuk, mert a törvényi alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a 

mérlegben történő bemutatásához. 
 

 

3.3. A Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése 
 

A POLYDUCT NYRT. 2021. évben is az árbevétel növekedését és az elért nyereségszint növekedését tűzte 
ki célul. A társaság a forgalom volumenének lehetséges maximális növelésére, ugyanakkor a működési 

költségek csökkentésére törekedett. 
 

A társaság 2021. gazdasági évben 3 121 516 E Ft nettó árbevételt ért el. Ez mintegy 49,99%-al magasabb 

az előző üzleti év forgalmánál. A társaság üzemi eredménye 2021-ben 333 896 E Ft, ami 17,35%-al 
magasabb az előző évinél. Az üzemi eredmény az árbevétel 10,70%-át tette ki. 

 
Az EBITDA értéke 453 775 E Ft-ra nőtt az előző időszakhoz képest, ami így 18%-os növekedést mutat. 

Az árbevétel arányos EBITDA a 2020-as 18,4%-os szintről 14,5%-ra csökkent. A marzs csökkenésének az 
elsődleges oka, hogy bár az árbevétel 50%-ot növekedett, az anyagjellegű ráfordítások értéke 80%-kal 

nőtt. 

 
A pénzügyi tevékenység eredménye 9 263 E Ft nyereséget hozott, amit az árfolyamok alakulása és az 

egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek növekedése eredményezett. Az NYRT. a 
fizetőképességét továbbra is biztosította, likviditási mutatói megfelelőek. 

 

A Társaságunk vagyoni helyzetét a 2021-ben elért eredmény tovább erősítette, a 306 956 E Ft adózott 
eredmény növeli a saját tőke értékét. A 2021. évben az adózott eredményből 28 712 E Ft osztalék került 

kifizetésre. 
 

Közgyűlés a Társaság 2021. évi mérlege szerinti eredménytartalék terhére minden egyes 1 000 Ft névértékű 

törzsrészvény után bruttó 748 Ft összegű osztalék kifizetéséről határozott. 
 

A vállalkozás saját tőke értéke mérlegforduló napján 2 141 183 E Ft.   
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3.3.1. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a jövedelmezőség alakulása 
 

 

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzetét jellemző fő adatok a következők: 
(ezer Ft-ban) 

 
Mérlegfőösszeg:   4 661 769,- 

Saját tőke:     2 141 183,- 
Adózott eredmény:      306 956,- 

 

Eszközök, források összetételének alakulása: (ezer Ft-ban) 

Hiv. Megnevezés Nyitó Részarány Záró Részarány 

A. Befektetett eszközök 762.562 30,4% 1.361.460 29,2% 

B. Forgóeszközök 1.741.394 69,4% 3.274.646 70,2% 

C. Aktív időbeli elhatárolások 4.898 0,2% 25.663 0,6% 

Összesen: 2.508.854 100% 4.661.769 100% 

 

Hiv. Megnevezés Nyitó Részarány Záró Részarány 

D. Saját tőke 1.862.939 74,3% 2.141.183 45,9% 

E. Céltartalékok 60.268 2,4% 70.861 1,5% 

F. Kötelezettségek 186.857 7,4% 2.086.303 44,8% 

G. Passzív időbeli elhatárolások 398.790 15,9% 363.422 7,8% 

Összesen: 2.508.854 100% 4.661.769 100% 

 
 

Eredménykategóriák összetételének alakulása: (ezer Ft-ban) 

A tétel megnevezése 

Előző év  Tárgyév 

Összeg 
Üzemi eredmény 

%-ban 
Összeg 

Üzemi eredmény 

%-ban 

Üzemi eredmény 284.521 100,00% 333.896 100,00% 

Pénzügyi műveletek eredménye 26.032 9,15% 9.263 2,77% 

Adózás előtti eredmény 310.553 109,15% 343.159 102,77% 

Adófizetési kötelezettség 5.902 2,07% 36.203 10,84% 

Adózott eredmény 304.651 107,08% 306.956 91,93% 

 

Az üzemi eredmény kategóriájában 17,35 %-os növekedés volt tapasztalható a beszámolási időszakban, 

azonban a pénzügyi műveletek eredményében 16.769 e Ft csökkenés. Ennek oka az EUR/HUF árfolyam 

emelkedése. Az adófizetési kötelezettség jelentős növekedésének az oka, hogy a tárgyévben a Társaság 

nem tudott jelentősebb adókedvezményt érvényesíteni. 

 

Jövedelmezőség alakulása:  

Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Változás 

Árbevétel arányos üzleti 
eredménye 

Üzemi (üzleti) eredmény / 
Nettó árbevétel 

13,67% 10,70% 78% 

Tőkearányos üzleti eredmény 
Üzemi (üzleti) eredmény / 
Saját tőke 

15,27% 15,59% 102% 

Eszközarányos üzleti eredmény 
Üzemi (üzleti) eredmény / 
Összes eszköz 

11,34% 7,16% 63% 

 

A jövedelmezőségi mutatók a 2020. évi Zrt/Nyrt. időszakban és 2021. egész évben kerültek 

összehasonlításra. A tőkearányos üzleti eredmény magasabb 2021. évben mivel az üzemi tevékenység 

eredménye 49.375 E Ft-tal növekedett. 
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Vagyon működtetés hatékonysága:  

Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Változás 

Eszközök fordulatszáma 
Nettó árbevétel / Eszközök 
összesen 

0,8295 0,6696 81% 

Tárgyi eszközök fordulatszáma 
Nettó árbevétel / Tárgyi 
eszközök 

2,7940 2,3026 82% 

Készletek fordulatszáma 
Nettó árbevétel / Átlagos 
készletek 

6,2488 5,4515 87% 

Saját tőke fordulatszáma Nettó árbevétel / Saját tőke 1,1171 1,4578 131% 

 

 

Vertikális mutatók: 

Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Változás 

Tartósan befektetett eszközök aránya 
Befektetett eszközök / 
Eszközök összesen 

0,3039 0,2920 96% 

Forgóeszközök aránya 
Forgóeszközök / Eszközök 
összesen 

0,6941 0,7024 101% 

Befektetett eszközök fedezettsége 
Saját tőke / Befektetett 
eszközök 

2,4430 1,5727 64% 

Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi eszközök 2,5012 1,5794 63% 

 

 

Vagyoni helyzet kiemelt mutatói: 

Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Változás 

Tőkeerősség (Saját tőke arány) Saját tőke / Források összesen 0,7425 0,4593 62% 

Rövid lejáratú kötelezettségek aránya 
Rövid lejáratú köt. / Források 
összesen 

0,0745 0,3834 515% 

Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya 
Hosszú lejáratú köt. / Források 
összesen 

0,0000 0,0642 0% 

Kötelezettségek aránya 
Kötelezettségek / Források 
összesen 

0,0745 0,4475 601% 

 

A kötelezettségek nagyarányú növekedését a GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021 pályázat során folyósított előleg 

és a MNB által nyújtott NHP keretében lehívott hitel összege jelenti. 

 

 

Pénzügyi struktúra mutatói: 

Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Változás 

Hitelfedezettségi mutató 
Követelések / Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

0,8228 0,3622 44% 

Eladósodottság foka 
Kötelezettségek / Eszközök 
összesen 

0,0745 0,4475 601% 

Dinamikus likviditás 
Üzemi tev. Eredménye / Rövid 
lejáratú kötelezettségek 

1,5227 0,1868 12% 

Vevő/Szállítói állomány aránya Vevők / Szállítók 1,4012 0,3324 24% 

 

Mérlegből, eredménykimutatásból számított hatékonysági mutatók: 

Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Változás 

Saját tőke hatékonysága 
Adózott eredmény / 
Saját tőke 

      
0,1635     

      
0,1434     

88% 

Árbevétel arányos üzemi eredmény  
Üzleti eredmény / Nettó 
árbevétel 

      
0,1367     

      
0,1070     

78% 

Tőkearányos üzemi eredmény  
Üzleti eredmény / Saját 
tőke 

      
0,1527     

      
0,1559     

102% 

Eszköz hatékonyság 
Üzleti eredmény / 
Eszközök összesen 

      
0,1134     

      
0,0716     

63% 
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Likviditási mutatók:  

Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgyév Változás 

Készpénz likviditás 
Pénzeszközök / Rövid lejáratú 
kötelezettségek 

      
6,4328     

      
1,1498     

18% 

Likviditási gyorsráta 
(Pénzeszk. + Követelések + 
Értékpapírok) / Rövid lejáratú 
köt. 

      
7,5371     

      
1,5120     

20% 

Likviditási ráta 
(Forgóeszközök + Aktív időbeli 
elhat.) / Rövid lejáratú köt. 

      
9,3456     

      
1,8467     

20% 

Működés biztonsági mutató 
(Saját tőke + Hosszú lejáratú 
köt.) / (Befektetett eszközök) 

      
2,4430     

      
1,7925     

73% 

 

Likviditási mutató 9,3194-ról 1,8467-re csökkent, a rövid távú likviditás 7,5371-ről 1,512-re csökkent. 
Értéke azt mutatja, hogy a különböző likviditási fokozatú eszközök összege hány %-át fedezi a rövid távú 

kötelezettségeknek. A csökkenés a rövid lejáratú kötelezettség növekedésének köszönhető, de a mutatók 
1,0 feletti értéke még így is jónak ítélendő meg az általános üzleti környezetben. 

 

 
3.3.2. A vállalkozás pénzügyi - likviditási helyzetének jellemzése 

 
A NYRT. pénzügyi helyzetének változását bemutató CASH FLOW kimutatás pénzeszköz változása pozitív, a 

pénzeszköz állomány 852 787 E Ft-tal növekedett a beszámolási időszakban. A működési CASH FLOW-

ból kiolvasható, hogy a 2021. évben a pénzforrásaink döntő többsége a működés során keletkezett. Látszik, 
hogy biztosította a folyamatos működőképesség mellett- az újabb befektetések finanszírozását, az 

osztalékfizetést, a felvett hitelek visszafizetését. 
 

2021. év Működési Cash-flow: 1 195 212 E Ft, ami az eredményes működésen kívül a vevői követelés 
és szállítói kötelezettség jelentős változásának tudható be. A 2000. évi C. törvény 7. számú melléklete 

szerint az „1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben” sorban korrigálni kell az eredményt többek között 

a tulajdoni részesedések után kapott osztalékkal, részesedéssel, az apportba átadott eszközökön elért 
eredménnyel, a fejlesztési céllal véglegesen kapott, illetve véglegesen átadott pénzeszközökkel, az 

eszközhöz kapcsolódó elengedett kötelezettségekkel. Továbbá be kell mutatni az eltérések okát azokban 
az esetekben, ahol a mérlegsorok állományváltozásától eltérő összeg szerepel a 6–11. sorokban. Ezáltal a 

kimutatás 1b. sorában szereplő 1 612 E Ft, a kimutatás 26. és 27. sor, valamint a Társaság könyveiben 

szerepelő 372 E Ft elengedett kötelezettség együttes összegét mutatja. További 33 030 E Ft korrekciós 
tétel szerepel a 6. Szállítói kötelezettség változása sorban mely a Befektetett eszközök beszerzése sorral 

kapcsolatos kötelezettség korrekcióját jelenti. A 7. sorban szereplő korrekció a tárgyidőszakban megfizetett 
társasági adó és annak előírása között lévő 23 237 E Ft különbözetét mutatja. 

 
A Befektetési cash-flow - 683 947 E Ft a befektetett eszközeink beszerzésére kifizetett pénzösszeget 

mutatja. 

A finanszírozási cash-flow a tulajdonosokkal és a hitelezőkkel kapcsolatos 2021. üzleti évet érintő 
tőketranzakciós pénzeszközök állományát érintő hatását, valamint a hitelfelvételt és hitel-visszafizetést 

mutatja, melynek értéke 337 956 E Ft.  A jelentős változást az MNB Bank által biztosított Növekedési 
Hitelprogramban felvett 355 millió Ft jelenti. A Finanszírozási cash-flow tartalmazza a Humánháttér Polyduct 

és az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványnak véglegesen átadott pénzeszközt is. 

 
Önmagában a mérlegsorok változásaiból eredő pénzeszköz változást a Cash -Flow kimutatás d) 

oszlopa, míg a 2000. évi C. tv. 7. melléklet szerinti, mérlegsorokat kiegészítő korrekciókkal 
kiegészített levezetést a Cash-Flow kimutatás e) oszlopa mutatja. 
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3.4. Cash-Flow Kimutatás 
  

  adatok E Ft-ban 

S.sz. Megnevezés 2020.12.31 2021.12.31* 2021.12.31 

a b c d e 

I. 
Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás 
(Működési cash flow, 1-13. sorok) 

           368.460       1.451.685             1.195.212     

1a. Adózás előtti eredmény ±            310.553          343.159                343.159     

  ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás,                   403                  -                      7.464     

1b. Korrekciók az adózás előtti eredményben + -              7.843                  -                      1.612     

1. Korrigált adózás előtti eredmény (1a+1b.) +            302.710          343.159                344.771     

2. Elszámolt amortizáció +              98.731                  -                  119.879     

3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±                6.804                  -                    54.385     

4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±              21.403            10.593                  10.593     

5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± -              2.964                  -       -              1.800     

6. Szállítói kötelezettség változása ± -            35.271       1.067.393             1.034.363     

7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±                2.345          731.486                364.743     

8. Passzív időbeli elhatárolások változása ±                     83     -      35.368     -            35.368     

9. Vevőkövetelés változása ± -              5.811     -    231.905     -          287.692     

10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± -              1.025     -    347.993     -          346.219     

11. Aktív időbeli elhatárolások változása ± -              2.097     -      20.765     -            20.765     

12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - -              5.574     -      36.203     -            12.966     

13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - -            10.874     -      28.712     -            28.712     

II. 
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás 
(Befektetési cash flow, 14-18. sorok) 

           316.832     -    598.898     -          683.947     

14. Befektetett eszközök beszerzése - -          207.437     -    598.898     -          685.747     

15. Befektetett eszközök eladása +                6.540                  -                      1.800     

16. 
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 
törlesztése, megszüntetése, beváltása + 

           781.897                  -                            -       

17. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek – -          264.168                  -                            -       

18. Kapott osztalék, részesedés +                      -                    -                            -       

III. 
Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás  
(Finanszírozási cash flow, 19-27. sorok) 

           312.778                  -                  337.956     

19. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +                      -                    -                            -       

20. 
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának 
bevétele + 

                     -                    -                            -       

21. Hitel és kölcsön felvétele +                      -                    -                  354.587     

22. Véglegesen kapott pénzeszköz +            335.340                  -                            -       

23. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -                      -                    -                            -       

24. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -                      -                    -                            -       

25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - -            17.232                  -       -            11.081     

26. Véglegesen átadott pénzeszköz - -              5.330                  -       -              5.550     

IV. Pénzeszközök változása (I±II±III. sorok) ±            998.070          852.787                849.221     

27. Devizás pénzeszközök átértékelése              13.173                  -                      3.566     

V. Pénzeszközök mérleg szerinti változása (IV+27. sorok) +         1.011.243          852.787                852.787     

* Kizárólag a mérlegsorok változásából számolt cash-flow 
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3.5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 
 

3.5.1. Az eredménykimutatás egyes sorainak részletezése: 
                 (ezer Ft-ban) 

A jelentős 5% feletti tételek részletezése: 2020. 2021. 

Igénybevett szolgáltatások értékéből 186.465 250.271 

Szállítási költség 45.394   55.569   

Alvállalkozói teljesítések 57.380   54.722   

Jogi szolgáltatás költségei 10.453   49.691   

Hirdetés, reklám, marketing költségek 12.938   18.731   

Igénybevett Bérmunka Költségei 17.328   17.931   

Egyéb szolgáltatások értékéből 8.951 10.275 

Bankköltségek 4.831   5.714   

Biztosítások 3.285   3.789   

Hatósági, igazgatási szolg. díjak, illetékek 835   773   

Személyi jellegű egyéb kifizetésekből 37.286 33.271 

Dolgozók javára befizetett önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj 10.319   11.041   

Váll. terhelő táppénz, betegszabadság 5.520   7.730   

Szép kártya 9.662   7.072   

Aktívált saját teljesítmények értéke -12.523 15.455 

Késztermék készletre vétele 1.176.956   1.321.782   

Saját késztermék továbbfelhasználása -333.351   -414.502   

Késztermék értékesítése -845.966   -891.011   

Saját előállítású eszközök aktivált értéke /  beruházás 0   5.469   

Egyéb ráfordítások értékéből 67.548 96.648 

Céltartalék képzés a várható kötelezettségekre 24.547   63.660   

Helyi Iparűzési adó 20.386   12.992   

Véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz     5.550   

Egyéb bevételek értékéből 37.234 81.134 

Támogatások feloldása 25.000   57.940   

Költségvetéstől kapott támogatások, juttatások, 
költségtérítések 

94   7.356   

 

 
Értékesítés nettó árbevétel a társaság főbb tevékenységei szerinti bontásban: 

 
Megnevezés 2020. 2021. Változás % 

 - Vízipar 740,5 833,0 112% 

 - Urbanizáció 1.038,8 1.792,6 173% 

 - Ipari kooperáció 292,0 482,3 165% 

 - Egyéb 9,8 13,6 139% 

Értékesítés nettó árbevétele összesen 2.081,1 3.121,5 150% 

 
Az értékesítés nettó árbevételhez viszonyítva a 10% feletti árbevételt a Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási és Önkormányzati Társuláshoz kapcsolódó projekt adta, melynek értéke: 1.247.533  

E Ft.  
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3.5.2. Export értékesítés árbevételének bemutatása: 
 

Az export értékesítés árbevétele bázis évhez képest 30%-al, 86 666 E Ft-tal csökkent. A belföldi értékesítés 

árbevétele 62,8%-al, 1 792 559 E Ft-ról 2 919 681 E Ft-ra növekedett. 
 

Exportértékesítés árbevétele termékexport, szolgáltatásexport szerinti és földrajzi bontásban: 

 
 (adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 2020. 2021. Változás % 

Termékexport         281.489             199.621     71% 

 - Európai Unió         281.489             197.519     70% 

 - EU-n kívüli európai országok                   -                   2.102     100% 

 - Világ többi része  -   -  0% 

Szolgáltatásexport             7.012                 2.214     32% 

 - Európai Unió             7.012                 2.054     29% 

 - EU-n kívüli európai országok  -                 160     100% 

 - Világ többi része  -   -  0% 

Export értékesítés nettó árbevétele összesen       288.501           201.835     70% 

 

Fenti árbevételből 149.820 E Ft származott a leányvállalatunktól a Polyduct SRL-től, és további 2 262 E Ft 

a Polyduct d.o.o. NOVI SAD-tól. 
 

Aktivált saját teljesítmények értéke ez előző évihez képest 27 978 E Ft-tal növekedett. Ezen belül a 
saját termelésű készletek állományváltozása 9 986 E Ft-tal nőtt a mérlegben 2021-ben. Ez azt jelenti az 

eredmény kimutatásunkban, hogy a saját termelésű készletek záró értéke meghaladja annak nyitó értékét. 
A tárgy időszakban a saját előállítású eszközök aktivált értéke 5 469 E Ft, ami így az előző időszakhoz 

képest 5 469 e Ft növekedést mutat. 

Értékcsökkenés eredménybefolyásoló hatása jelentős, 119 878 E Ft, a bázis évhez képest 21,41%-os 
emelkedést mutat. 

Egyéb ráfordításaink 29 100 E Ft-tal növekedtek a bázishoz képest, melyből a legnagyobb tételt a 
Céltartalék képzés a várható kötelezettségek 10 593 E Ft-os értéke és a Vevői követelésekre képzett 55 

902 E Ft értékvesztés jelenti. Ezen túlmenően a jelentős értéket képviselnek még az időszakot terhelő adók. 

Pénzügyi műveleteink eredménye, 9 263 E FT nyereség, amelynek oka az árfolyam veszteség és 

árfolyam nyereség kedvező alakulása. Valamint az értékpapírok és a lekötött pénzeszközök után kapott - 

járó kamatok, kamatjellegű bevételek. 

Fentieken túl az anyagjellegű ráfordítások a bázishoz képest 80,90%-al növekedtek, ezen belül, mint a 

legnagyobb költségelem az eladott áruk beszerzési értéke 323,76%-al növekedett. 

 

Személyi jellegű ráfordításaink 19,83%-al emelkedtek, melynek oka létszámbővítés mellett a 

béremelkedés. 

Egy főre eső nettó árbevétel 2020. 2021. Változás % 

Értékesítési nettó árbevétele / átlagos statisztikai létszám           21.906               31.530     144% 

 

Fenti árbevétel- és költséghatások összeredményeként üzemi tevékenység eredménye 336 896 E Ft 

nyereség, melyet a pénzügyi műveletek eredménye 9 263 E Ft-tal tovább növelt, így az adózás előtti 

eredményünk 343 159 E Ft nyereség, amit 36 203 E Ft társasági adó terhel. 
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3.5.3. Importbeszerzés értéke termékimport, szolgáltatásimport szerinti valamint 
földrajzi bontásban: 

 
(adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 2020. 2021. Változás % 

Termékimport         581.635             894.678     154% 

 - Európai Unió         580.832             894.655     154% 

 - EU-n kívüli európai országok                   -        -  0% 

 - Világ többi része                803                      23     3% 

Szolgáltatásimport           18.801               26.164     139% 

 - Európai Unió           10.350               15.648     151% 

 - EU-n kívüli európai országok             8.086                 9.726     120% 

 - Világ többi része                365                    790     216% 

Importbeszerzés Összesen:       600.436           920.842     153% 
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3.6.  Mérleghez kapcsolódó kiegészítések  
 

3.6.1. Eszközök 

 
A társaság befektetett eszközeinek értéke 1 361 460 E Ft, amely a bázishoz viszonyítva 598 898 E Ft 

növekedést mutat. A növekedés azzal magyarázható, hogy a társaság az idei évben is beruházásokat 
eszközölt, a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan. A jelentős amortizációs növekedés is ezzel 

magyarázható. 
 

Ingatlanok bruttó állománya 804 021 E Ft-tal nőtt a bázishoz képest, ami a püspökladányi üzem 

csarnok beruházással magyarázható. 
 

Műszaki berendezések, gépek nettó állománya 130 359 E Ft, mely az éves szokásos értékcsökkenés 
kivezetés, és a beruházott gépek értéknövekedésének szaldója valamint eszközselejtezés, értékesítés 

eredménye. 

 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek tárgyában nettó 11 821 E Ft-os a csökkenés a 

bázisévihez viszonyítva, amit szintén a szokásos amortizáción felül egy kivezetés indokol. 

 

Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változását, növekedés, 
csökkenés, átsorolásokat, a könnyebb áttekinthetőség érdekében a lenti táblázatok tartalmazzák, 

mérlegtételek szerinti bontásban.  

 
 

Immateriális javak és tárgyi eszközök (bruttó) értékének alakulása 
     (adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 
Bruttó érték 

Nyitó érték Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró érték 

Alapítás Átszervezés Értéke                     990                            -                              -                       -                           990     

Vagyoni értékű jogok                        -                        1.326                            -                       -                        1.326     

Szellemi termékek                     911                            -                              -                       -                           911     

Szoftverek                33.189                            -                              -                       -                      33.189     

Immateriális javak összesen:               35.090                     1.326                            -                      -                     36.416     

Ingatlanok              395.431                  804.021                            -                       -                 1.199.452     

Műszaki berendezések, gépek, jár.              771.681                            -                              -                       -                    771.681     

Egyéb berendezések, járművek              237.725                    24.368                      9.461                     -                    252.632     

Beruházások              110.938                  718.777                  829.715                     -                              -       

Tárgyi eszközök összesen:         1.515.775             1.547.166                839.176                    -               2.223.765     

 
 

Immateriális javak értékcsökkenésének változásai és nettó értéke 

     (adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 
Nyitó halmazott 
értékcsökkenés 

Tárgyévi 
értékcsökkenés 

Tárgyévi 
kivezetés 

Záró halmozott 
értékcsökkenés 

Nettó érték 

Alapítás Átszervezés Értéke                     793                         197                     -                             990                            -       

Vagyoni értékű jogok                        -                             10                     -                               10                      1.316     

Szellemi termékek                     911                            -                       -                             911                            -       

Szoftverek                20.126                    13.051                     -                        33.177                           12     

Immateriális javak összesen:               21.830                   13.258                    -                      35.088                     1.328     
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Tárgyi eszközök értékcsökkenésének változásai és nettó értéke 
     (adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 
Nyitó halmozott 
értékcsökkenés 

Tárgyévi 
értékcsökkenés 

Tárgyévi 
kivezetés 

Záró halmozott 
értékcsökkenés 

Nettó érték 

Ingatlanok                86.693                    13.936                     -                      100.629               1.098.823     

Műszaki berendezések, gépek, jár.              584.826                    56.496                     -                      641.322                  130.359     

Egyéb berendezések, járművek                99.429                    36.189               9.461                    126.157                  126.475     

Beruházások                        -                              -                       -                                -                              -       

Tárgyi eszközök összesen:            770.948                106.621              9.461                  868.108             1.355.657     

 
 

100 E Ft alatti beszerzési értékű tárgyi eszköz egyösszegű amortizációja: 1 988 E Ft. 
 

 

Befektetett pénzügyi eszközök:   4 475 E Ft 
 

 - Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban  4 475 E Ft 
 

  Kapcsolt vállalkozás adatai: 

Neve: Polyduct S.R.L. Polyduct D.O.O. Exenso Kft. 

Székhelye: RO - Oradea RS - Novi Sad Püspökladány 

Adóazonosító száma: 30523680 111144221 25788051-2-09 

Cégjegyzés időpontja: 2012.08.07. 2018.09.26 2016.10.21. 

Részesedés mértéke: 100% - 973 e Ft 100% - 502 e Ft 100% - 3 000 e Ft 

Legutolsó lezárt üzleti év: 

2020 
   

Saját tőke értéke: 38 257 e Ft 2 277 e Ft 6 225 e Ft 

Adózott eredménye: 9 136 e Ft 1 145 e Ft 359 e Ft 

 

 
 

Forgóeszközök: 3 274 646 E Ft 

 
Készletek: 572 600 E Ft  

Készletek összetételének megoszlása azok mobilitása szerint: 
Összes készlet állományunk 572 600 E Ft, melynek 42,74%-a anyagkészlet, 25,27%-a késztermék, 

31,99%-a áru. Bázis készletállományunkhoz képest 71,97%-al nőtt a 2021. záró állomány, melynek oka a 
gyártási valamint az értékesítési volumen növekedése mellett a kereskedelmi áruk forgalom növekedése. 

A késztermékek raktárról történő értékesítése jelentősen emelkedett, de a gyártásnövekedés még ezt is 

megelőzte. 
 

 
Követelések értéke: 647 251 E Ft 

 

A rendelkezésre álló információk alapján a Sc. POLYDUCT S.R.L. (adószám: RO30523680, Cím: RO- 410605 
Oradea Judetul Bihor, Calea Borsului, nr. 3N, biroul 2.) a vevőkövetelései között lévő két partnere nem 

teljesíti fizetési kötelezettségét, ezáltal peres jogviszonyban áll velük, ezért ezen követelések megtérülés 
kétséges. Továbbá vevőkövetelései között szereplő több partnere fizetési nehézségekkel küzd, aminek 

következtében folyamatos késedelmes fizetési teljesítésben van.  

Továbbá az Ukrán-Orosz viszály hatására kialakult negatív piaci hangulat és a kedvezőtlen EUR/HUF és 
RON/HUF árfolyam kedvezőtlen alakulása jelentősen rontja a Romániai vállalatok fizetési morálját, így ezen 

a téren jelentős javulás nem várható a 2022-es évben sem. 
 

A fentiek figyelembevételével a Sc. Polyduct S.R.L. fizetőképességét tartósnak és jelentősnek ítéljük meg. 
A Társaság számviteli politikája alapján „gyanús” megtérülési kategóriába soroljuk. 
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A korábbi években és az üzleti évben képzett értékvesztés az adós minősítés alapján:  
- a „meg nem térülő”-nek ítélt vevői követelésre értékvesztés képezve a követelés 100%-ára: 192 E Ft 

értékben 

- a „veszélyes”-nek ítélt vevői követelésre értékvesztés képezve a követelés 60%-ára: 0 E Ft értékben 
- a „gyanús”-nak ítélt vevői követelésekre 40%-ban értékvesztés képezve: 55 902 Ft értékben 

Mindösszesen: 56 094 E Ft. 
 

 
A fentiek figyelembevételével a Vevők értéke 387 881 E Ft, amit kiegészít a Sc. Polyduct S.r.l.-el szemben 

való 139 754 e Ft követelés, értékvesztéssel csökkentett összege. Az előző üzleti év 74 693 E Ft-os értékhez 

képest jelentős 87%-os növekedés tapasztalható. 

 

Megnevezés 
2020 2021 

Belföldi Külföldi Összesen Belföldi Külföldi Összesen 

Összes elismert követelés 56.846 82.722 139.568 377.483 150.344 527.827 

Elszámolt értékvesztés 307 0 307 192 55.902 56.094 

Mérlegben megjelenített állomány 56.539 82.722 139.261 377.291 94.442 471.733 

 
 

Egyéb követelések értéke 175 518 E Ft, mely szintén jelentős növekedést mutat az előző üzleti évhez 
képest, legnagyobb tételeit az alábbi táblázat mutatja: 

 
Egyéb követelések jelentős tételei: (adatok E Ft) 

- NAV-val szembeni követelés          24.646     

- Szállítónak adott előleg        104.922     

- Pályázat részvételi biztosítékok          40.048     

- MÁK-kal szembeni követelés (TGYS; GYED)            1.527     

- TB kifizetések miatti követelések              577     

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettség túlfizetései            3.230     

- Különféle Egyéb követelések              568     

 
 

Értékpapírok értéke: 0 E Ft. 
 

Az előző üzleti évben kimutatott 1 340 E Ft saját részvény értékesítésre került a tárgyévben, melyet Bisztrán 
János értékesítési igazgató vásárolt meg 3 350 E Ft értékben. 

 
 

 

Pénzeszközeink értéke: 2 054 795 E Ft. 
 

Pénztár: 2 825 E Ft 
Bankbetétek között 2 051 970 E Ft található, amelyből 1 885 215 E Ft HUF-ban, 166 755 E Ft devizában 

van elhelyezve a számlavezető bankunknál. 
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Aktív időbeli elhatárolások:  25 663 E Ft. 
 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 21 520 E Ft 

 
A legnagyobb tételként a GINOP-1.1.7-17-BÉT-2-es pályázat kapcsán megnyert 20 250 E Ft támogatás 

került elhatárolásra, a Tőzsdei felkészülést támogató mentor program c. címzetti felhívás megvalósításához.  

 

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: 4 143 E Ft 
 

       (adatok E Ft) 

Casco biztosítás 1.318 

KGFB biztosítás 558 

Újság, folyóirat előfizetések 161 

Web Áruház és Tárhely szolg. díja 441 

E-mail spam szűrő szoftver licence díj 594 

Egyéb szoftver licence díj 250 

Egyéb biztosítások 417 

Egyéb előfizetés 404 

Összesen: 4.143 

 

 

 

 

3.6.2. Források 

 
A saját tőke 2021. december 31-i záró állománya a következő tőkeelemek eredménye: 

       adatok E Ft-ban 

Megnevezés Saját tőke 
Jegyzett 

tőke 

Jegyzett, de 
még be nem 

fiz. tőke 

Tőke 
tartalék 

Eredmény 
tartalék 

Lekötött 
tartalék 

Értékelési 
tartalék 

Adózott 
eredmény 

Nyitóállomány az üzleti év elején 1.862.939  102.540  0  10.067  1.188.772  256.909  0  304.651  

A saját tőke elemeinek egymás közötti 
mozgása (+/-) 

0                

Előző évi eredmény átvezetése 
eredménytartalékba 

0        304.651      -304.651  

Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból 
vagy tőke tartalékból 

0                

Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék 
között 

0      -10.067  10.067        

Átvezetés eredménytartalék és lekötött 
tartalék között 

-256.909          -256.909      

Egyéb mozgások 256.909        256.909        

Összesen 0  0  0  -10.067  571.627  -256.909  0  -304.651  

A saját tőke változása                 

Jegyzett tőke emelés vagy csökkenés 0                

Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött 
tartalékba 

0                

Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás 0                

Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel 0                

Osztalék fizetés -28.712        -28.712        

Adózott eredmény 306.956              306.956  

Összesen 278.244  0  0  0  -28.712  0  0  306.956  

Záróállomány az év végén. 2.141.183  102.540  0  0  1.731.687  0  0  306.956  
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A 2021-es gazdasági évben: 

- A jegyzett tőke értéke nem változott. A jegyzett tőke 102 540 darab egyenként 1000 Ft-os 

törzsrészvényből áll.  

- A tőketartalék értéke visszavezetésre került az eredménytartalékba, mert a tartalék képzési 
kötelezettség időtartama lejárt. 

- Az eredménytartalék mindig az előző évek adózott eredmény kumulált összegét mutatja, tehát 
halmozott formában mutatja az eredményességet. A társaság a 2021. évet pozitív adózott eredménnyel 

zárta. 

 
 

Saját tőke 14,94%-al nőtt a bázishoz képest. A társaság vagyoni helyzete 2021-ben tovább erősödött. A 
306 956 E Ft adózott eredmény növeli a saját tőke értékét. 

 
Lekötött tartalék jogcímenkénti bontása: 

A 2021. évi beszámolóban lekötött tartalékként 0 Ft van kimutatva, mert az „Alapítás átszervezés aktivált 

értékére” elszámolt értékcsökkenés arányosan visszaírásra került, a Visszavásárolt saját részvények 
eladásra kerültek, valamint a fejlesztési tartalék is felhasználásra került a püspökladányi csarnoképítés és 

hozzá kapcsolódó beruházás megvalósulása során. 
 

Céltartalék a várható kötelezettségekre: 

2021. gazdasági évben céltartalék a várható kötelezettségekre 70 861 E Ft. 

Céltartalék képzésünk az eredmény terhére a rotációsan öntött és vásárolt termékek várható selejtarányos 

garanciális költségére biztosított fedezetet. A felhasználásra nem került összeg fedezetet nyújt a még le 
nem járt esetleges garanciális kötelezettségeink fedezetére. 

 

 

Kötelezettségeink: 2 086 303 E Ft 

 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 299 183 E Ft: 

- Beruházási és fejlesztési hitelek: 299 183 E Ft, mely a MNB által nyújtott, de az UniCredit Bank által 

folyósított Nemzeti Hitel Program keretében kapott kedvezményes beruházási hitel egy éven túl 
esedékes tőketartozását mutatja. A 400 millió Ft-os beruházási hitelkeretből lehívott hitel teljes összege 

354 587 E Ft, melyből a tárgyévben visszafizetésre került 11 081 E Ft. A hitel fedezeteként a maga a 
beruházás keretében megvalósított ingatlan nyújt fedezetet, vagyis a püspökladányi telephelyünk. 

 
 

Rövid lejáratú kötelezettségek 1 787 120 E Ft: 

- Rövid lejáratú hitel:            44 323 E Ft, mely a beruházási hitelből az egyéven belül 
esedékes tőketartozást jelenti 

- Vevőktől kapott előlegek:        112 743 E Ft 
- Szállítói kötelezettségek    1 166 780 E Ft 

- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:     463 274 E Ft 

  adatok E Ft-ban 

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek 2020.12.31 2021.12.31 

Pályázat támogatási előleg 13.617 314.212 

Nemzeti Adó és Vámhivatal felé 37.949 120.380 

Tulajdonosokkal szembeni kötelezettség 430 0 

Munkavállalókkal szembeni kötelezettség 22.481 28.682 

Önkormányzatok felé 817 0 

Összesen 75.294 463.274 
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Passzív időbeli elhatárolások: 363 422 E Ft 
 

Költségek, ráfordítások elhatárolása:        223 E Ft 

Halasztott bevételek:   363 199 E Ft 
 

A Halasztott bevételek 2021. gazdasági év nyitó tétele: 398 598 E Ft, amit a tárgyévben kapott támogatások 
értéke növelt, az elszámolt értékcsökkenéssel arányos feloldás csökkentett, így a záró értéke: 363 199 E 

Ft. Pályázatonkénti bontásban: a GOP-2.2.1.-10B számú szerződés alapján technológiai fejlesztésekre 
kapott támogatásból 295 E Ft került feloldásra, míg a 2014. évi GINOP-1.2.1-14-2014-00216 számú 

fejlesztési támogatásból 12 765 E Ft. A GINOP-1.2.1-16-2017-00430 pályázat keretében fejlesztésekre 
kapott támogatás nyitó egyenlege 46 098 E Ft volt, amelyből a Társaság 8 599 E Ft-ot oldott fel. A GINOP-

3.2.2-8-2-4-1-2017-00269 számú támogatás elhatárolás nyitó értéke 8 932 E Ft, melyből 7 109 E Ft 

került feloldásra, a GINOP-4.1.4-19-2019-00127-es nádudvari üzem napelemes pályázat keretében 
kapott támogatásból 854 E Ft, míg a GINOP-4.1.4-19-2019-00128-as püspökladányi üzem napelemes 

pályázati támogatásból 1 332 E Ft került feloldásra. A legnagyobb tételt a KKM által nyújtott, VNT-2020-
1-0422 támogatás adta, amelynek értéke 282 408 E Ft, amelyből 2 445 E Ft került feloldásra. A ZFR-Z-

D-Ö-2020/E-18_2 elektromobilitás program keretében a kapott támogatás elhatárolás 2021. évi nyitó 

egyenlege 9 898 E Ft, amelyből 2 000 E Ft került feloldásra. 

 

 
3.6.3. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 

 
Eszközök összetétele  

    (adatok E Ft-ban) 

M E G N E V E Z É S 
2020 2021 

Változás 
Összeg Részarány Összeg Részarány 

BEFEKTETETT ESZKÖZ 762.562 30,39% 1.361.460 29,20% 179% 

  Immateriális javak 13.260 0,53% 1.328 0,03% 10% 

  Tárgyi eszközök 744.827 29,69% 1.355.657 29,08% 182% 

  Befektett pénzügyi eszközök 4.475 0,18% 4.475 0,10% 100% 

FORGÓESZKÖZÖK 1.741.394 69,41% 3.274.646 70,24% 188% 

 Készletek 333.033 13,27% 572.600 12,28% 172% 

  Anyagok 155.829 6,21% 244.705 5,25% 157% 

  Késztermékek 134.725 5,37% 144.711 3,10% 107% 

  Áruk 42.174 1,68% 183.184 3,93% 434% 

  Készletekre adott előlegek 305 0,01% 0 0,00% 0% 

 Követelések 153.743 6,13% 647.251 13,88% 421% 

  Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 139.261 5,55% 387.881 8,32% 279% 

  Egyéb követelések 14.482 0,58% 175.518 3,77% 1212% 

 Értékpapírok 52.610 2,10% 0 0,00% 0% 

 Pénzeszközök 1.202.008 47,91% 2.054.795 44,08% 171% 

  Pénztár 2.441 0,10% 2.825 0,06% 116% 

  Bankbetétek 1.199.567 47,81% 2.051.970 44,02% 171% 

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 4.898 0,20% 25.663 0,55% 524% 

  Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0,00% 21.520 0,46% 0% 

  Költségek aktív időbeli elhatárolása 4.898 0,20% 4.143 0,09% 85% 

  Halasztott ráfordítások 0 0,00% 0 0,00% 0% 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2.508.854 100,00% 4.661.769 100,00% 186% 
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Befektetett eszközök összetétele 
    (adatok E Ft-ban) 

M E G N E V E Z É S 2020 2021 Változás 
Összeg Részarány Összeg Részarány 

Immateriális javak 13.260 1,74% 1.328 0,10% 10% 

Alapítás átszervezés aktívált értéke 197 0,03% 0 0,00% 0% 

Kísérleti fejlesztés aktívált értéke 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Vagyoni értékű jogok 0 0,00% 1.316 0,10% 0% 

Szellemi termékek 13.063 1,71% 12 0,00% 0% 

Üzleti vagy cégérték 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Immateriális javakra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tárgyi eszközök 744.827 97,67% 1.355.657 99,57% 182% 

Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok 308.738 40,49% 1.098.823 80,71% 356% 

Műszaki berendezések, gépek, járművek 186.855 24,50% 130.359 9,57% 70% 

Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 138.296 18,14% 126.475 9,29% 91% 

Tenyészállatok 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Beruházások, felújítások 110.938 14,55% 0 0,00% 0% 

Beruházásokra adott előlegek 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Befektetett pénzügyi eszközök 4.475 0,59% 4.475 0,33% 100% 

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 4.475 0,59% 4.475 0,33% 100% 

Tartósan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Egyéb tartós részesedés 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tartósan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tartós hitelviszonyt megt. értékpapír 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési kül. 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Befektetett eszközök összesen 762.562 100,00% 1.361.460 100,00% 179% 

 
Forgóeszközök összetétele 

    (adatok E Ft-ban) 

M E G N E V E Z É S 
2020 2021 

Változás 
Összeg Részarány Összeg Részarány 

I. Készletek 333.033 19,12% 572.600 17,49% 172% 

Anyagok 155.829 8,95% 244.705 7,47% 157% 

Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Növendék-, hízó-és egyéb állatok 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Késztermékek 134.725 7,74% 144.711 4,42% 107% 

Áruk 42.174 2,42% 183.184 5,59% 434% 

Készletekre adott előlegek 305 0,02% 0 0,00% 0% 

II. Követelések 153.743 8,83% 647.251 19,77% 421% 

Követelések áruszáll. és szolgáltatásból 139.261 8,00% 387.881 11,84% 279% 

Követelések kapcs. vállalkozással szemben 0 0,00% 83.852 2,56% 0% 

Követelések jelentős tulaj. Rész. vállalkozással szemben 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Követelések e. rész. visz. lévő váll. szemben 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Váltókövetelések 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Egyéb követelések 14.482 0,83% 175.518 5,36% 1212% 

Követelések értékelési különbözete 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Származékos ügyletek pozitív ért. különbözete 0 0,00% 0 0,00% 0% 

III. Értékpapírok 52.610 3,02% 0 0,00% 0% 

Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Jelentős tulajdonosi részesedés 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Egyéb részesedés 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Saját részvények, üzletrészek 1.340 0,08% 0 0,00% 0% 

Forgatási célú hitelv. megtestesítő értékpapírok 51.270 2,94% 0 0,00% 0% 

Értékpapírok értékelési különbözete 0 0,00% 0 0,00% 0% 

V. Pénzeszközök 1.202.008 69,03% 2.054.795 62,75% 0% 

Pénztár, csekkek 2.441 0,14% 2.825 0,09% 116% 

Bankbetétek 1.199.567 68,89% 2.051.970 62,66% 171% 

Forgóeszközök összesen 1.741.394 100,00% 3.274.646 100,00% 188% 
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Aktív időbeli elhatárolások összetétele 
    (adatok E Ft-ban) 

M E G N E V E Z É S 
2020 2021 

Változás 
Összeg Részarány Összeg  Részarány 

Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0,00% 21.520 83,86% 848% 

Költségek ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 4.898 100,00% 4.143 16,14% 85% 

Halasztott ráfordítások 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Aktív időbeli elhatárolás összesen 4.898 100,00% 25.663 100,00% 524% 

 
 
 
 
Források összetétele  

    (adatok E Ft-ban) 

M E G N E V E Z É S 
2020 2021 

Változás 
Összeg Részarány Összeg Részarány 

SAJÁT TŐKE 1.862.939 74,25% 2.141.183 45,93% 114,94% 

Jegyzett tőke 102.540 4,09% 102.540 2,20% 100% 

Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-) 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tőketartalék 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Eredménytartalék 1.188.772 47,38% 1.731.687 37,15% 146% 

Lekötött tartalék 256.909 10,24% 0 0,00% 0% 

Értékelési tartalék 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Adózott eredmény 304.651 12,14% 306.956 6,58% 101% 

CÉLTARTALÉKOK 60.268 2,40% 70.861 1,52% 118% 

KÖTELEZETTSÉGEK 186.857 7,45% 2.086.303 44,75% 1117% 

Hátrasorolt kötelezettségek 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,00% 299.183 6,42% 343506% 

Rövid lejáratú kötelezettségek 186.857 7,45% 1.787.120 38,34% 956% 

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 398.790 15,90% 363.422 7,80% 91% 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 2.508.854 100,00% 4.661.769 100,00% 186% 

 
 
Kötelezettségek összetétele  

    (adatok E Ft-ban) 

M E G N E V E Z É S 
2020 2021 

Változás 
Összeg Részarány Összeg  Részarány 

Hátrasorolt kötelezettségek 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Hátrasorolt köt.-ek kapcs.t. váll. szemben 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Hátrasorolt köt.-ek jelentős tulaj. visz. lévő váll. sz. 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz. 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,00% 299.183 14,34% 100% 

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Átváltoztatható kötvények 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0,00% 299.183 14,34% 100% 

Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tartós kötelezettségek jelentős tulaj. rész. váll. sz. 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0,00% 0 0,00% 0% 
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Kötelezettségek összetétele  

    (adatok E Ft-ban) 

M E G N E V E Z É S 
2020 2021 

Változás 
Összeg Részarány Összeg  Részarány 

Rövid lejáratú kötelezettségek 186.857 100,00% 1.787.120 85,66% 956% 

Rövid lejáratú kölcsönök 0 0,00% 0 0,00% 0% 

 - Ebből: az átváltoztatható kötvények 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Rövid lejáratú hitelek 0 0,00% 44.323 2,12% 0% 

Vevőktől kapott előlegek 12.176 6,52% 112.743 5,40% 926% 

Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból 99.387 53,19% 1.166.780 55,93% 1174% 

Váltótartozások 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Rövid lejáratú köt.-ek jelentős tulaj. rész. váll. szemben 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Rövid lejáratú köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz. 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 75.294 40,29% 463.274 22,21% 615% 

Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Származékos ügyletek negatív értékelési kül. 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Kötelezettségek összesen 186.857 100,00% 2.086.303 100,00% 1117% 

 
 
Passzív időbeli elhatárolások összetétele  

    (adatok E Ft-ban) 

M E G N E V E Z É S 
2020 2021 

Változás 
Összeg Részarány Összeg  Részarány 

Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0,00% 0 0,00% 0% 

Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 192 0,05% 223 0,06% 116% 

Halasztott bevételek 398.598 99,95% 363.199 99,94% 91% 

Passzív időbeli elhatárolások 398.790 100,00% 363.422 100,00% 91% 
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3.7. Tájékoztató Rész 
 

3.7.1. Környezetvédelemmel kapcsolatos információk: 

 
A POLYDUCT NYRT-nek különösen fontos a környezet védelme, ezért fokozottan figyeli, hogy ne 

szennyezze azt. A közvetlenül a környezet védelmét szolgáló tárgyi eszközeink a folyékony szennyvíz 
kezelésére szolgáló saját termékként előállított POLYDOX-II típusú szennyvíztisztító berendezés és a hozzá 

kapcsolódó mérő és vizsgálóműszer. 
 

Megnevezés 
Nyitó Bruttó 

Érték 
Növekedés / 
Csökkenés 

Záró Bruttó 
Érték 

Éves Értékcsök-
kenési leírás 

Záró Nettó 
Érték 

POLYDOX-II 
szennyvíztisztító 
berendezés 

2.070.000 Ft 0 Ft 2.070.000 Ft 41.400 Ft 1.323.321 Ft 

Mérő és Vizsgáló-
műszer 

810.603 Ft 0 Ft 810.603 Ft 0 Ft 0 Ft 

 
A tárgyidőszakban célkitűzésünk volt a káros anyag kibocsátásunk csökkentése, melyet az elektromos 

energia felhasználásunk részben fotovoltaikus energiatermeléssel való kiváltása révén, illetve a 

hagyományos belsőégésű motorral szerelt gépjárművek elektromos meghajtású gépjárművek 
üzemeltetésével valósítottuk meg. Mindezt úgy, hogy az üzemeink tetőszerkezetén elhelyezett napelem 

parkok által termelt saját előállítású villamos energiát töltjük az autóinkba. 
 

 

A Veszélyes hulladékok nyitó és záró mennyisége és értéke nulla. A működés során keletkező 
veszélyes hulladék folyamatosan elszállíttatásra kerül. 

 
Környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a 

tárgyévben, illetve az előző üzleti évben képzett céltartalék összege nulla. A tárgyévben a 

környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt tételeket és költségeket az alábbi táblázat tartalmazza: 
   

      
 

 
 

 

 
 

 
 

A kötelezettségek között ki nem mutatott várható környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség nem 

keletkezet. 

  

Veszélyességi jellemző Súly (kg) Költség (e Ft) 

H3-A 60 8 

H5 242 24 

H14 977 38 

Elszállítási díj   80 
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3.7.2. A társasági adó megállapítása 

 
A társasági adó megállapításanál az alábbi módosító tételek figyelembevételére került sor 

   (adatok E Ft-ban) 

Megnevezés 
Adózás előtti 

eredmény 
Adóalap 
növelő 

Adóalap 
csökkentő 

Adóalap 

2021.12.31 343.159     343.159 

Számviteli törvény szerinti amortizáció   119.879   463.038 

Adótörvény szerinti amortizáció     104.268 358.770 

Céltartalék képzés / Felhasználás TAO 7.(1) /b. pont   10.593 0 369.363 

Szakképző iskolai tanuló utáni kedvezmény TAO 7§(1) i.)     1.855 367.508 

Értékvesztés képzés (TAO 8.(1) /99.pont)   55.902   423.410 

Értékvesztés visszaírása (TAO 1.(1) /12.     115 423.295 

Közhasznú szervezetnek adott támogatás, juttatás meghatározott 
összege TAO 7.§(1) z.)   

 2.110 421.185 

Fejlesztési Tartalék képzés   
 0 421.185 

Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett 
követelés, figyelemmel a kivételekre Tao. Tv. 8. § (1)   

226  421.411 

Véglegesen átadott pénzeszköz   0  421.411 

Az előző évek elhatárolt veszteségéből (negatív adóalapjából) az 
adóévben leírt összeg Tao. Tv. 7.§ (1) a)   

 0 421.411 

Adófelajánlással összefüggésben egyéb bevételként elszámolt 
jóváírás Tao. tv.24/B. § (3)   

 43 421.411 

Összesen 343.159 186.600 108.391 421.368 

 
2021. évi társasági adó ezer Ft 

Társasági adó alapja 421.368 

Társasági adó 9% 37.923 

Adókedvezmény: Tao. Tv. 22/E. § 1.720 

Fizetendő Adó 36.203 

 
 

3.7.3. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi  

létszáma, bérköltsége, személyi jellegű egyéb kifizetései, bérjárulékai  

 
A Vezető Tisztségviselők tagjai a tevékenységükért kapott járandósága: 

  
        (adatok E Ft-ban) 

Megnevezés Tiszteletdíj összege 

Igazgatóság 13.600    

Auditbizottság - 

Felügyelőbizottság 7.700 

Összesen: 21.300 

 

 

Személyi jellegű ráfordítások csoportosítása:                                                   (adatok: E Ft) 

Megnevezés 
Átlagos statisztikai 

létszám 
Bérköltség 

Személyi jellegű 
kifizetés* 

Bérjárulékok 

Fizikai foglalkozásúak                      60                   206.049                    19.572     32.193 

Szellemi foglalkozásúak                      39                   316.483                    13.699     51.930 

Összesen                      99                   522.532                    33.271    84.123 

*Dolgozók javára kifizetett önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj, SZÉP kártya, baleseti halál és életbiztosítás, betegszabadság, étkezési 
hozzájárulás, reprezentáció, napidíjak, béren kívüli juttatások. 
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4. Üzleti Jelentés  
 

 

 

POLYDUCT Műanyag- és Fémipari 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 
 
 
 
 
 
 
 

Üzleti Jelentés 
a 2021. évi beszámolóhoz 
A Magyar Számviteli Elvnek Megfelelően 

 
 
 
 
 
 
Jóváhagyta:               Készítette: 
 
 
 
  
   Egri Tibor         Nagy Attila 
        vezérigazgató            gazdasági igazgató 
 
 
 
 
Nádudvar, 2022. március 28. 
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4.1. Üzleti környezet, tevékenység 
 

 
4.1.1. A Társaság üzleti tevékenységének általános bemutatása  

 

POLYDUCT NYRT. a környezetvédelem, a víz- és szennyvízgazdálkodás, a hulladékgazdálkodás, valamint a 
városi élet (pl: kültéri bútorok, játszóterek) területén felhasználható termékeket gyárt és forgalmaz.  

A gyártási tevékenységének alappillére a rotációs műanyagöntés. Ezen a szakterületen olyan összetett 
tervezői, műszaki, szakterületi ismerettel és piaci tapasztalattal rendelkezik, amely nemzetközi szakmai 

körökben is elismert. A technológia kiválóan alkalmas nagy kiterjedésű és súlyú, gazdag formavilágú 

műanyag üreges testek kisebb és közepes sorozatú szériagyártására. 
 

Ebből kifolyólag szakembereink filozófiája, hogy a rotációs műanyagöntés technológia alkalmazásának csak 
a fantázia szab határt.  

 
A Társaság a műanyag termékek gyártásához szükséges szerszám (öntőforma) tervezési- és gyártási 

tevékenységet is saját maga végzi. A termékfejlesztésre nyitott gondolkodásának és a folyamatos fémipari 

technológia beruházásainak köszönhetően gyártási tevékenységét kibővítette saját fejlesztésű és 
kooperációs partnerek felé szállítható összetett fémszerkezetek gyártásával.  

 
A műanyagöntési és fém feldolgozási technológiák kombinálása és a további kiegészítő kereskedelmi 

termékek forgalmazása lehetővé teszi az ügyféligények teljes körű kiszolgálását. Mindezeken a 

tevékenységeken túl a Társaság szükség esetén vállalja az általa előállított termékek engedélyeztetését, 
telepítését is.  

 
A POLYDUCT NYRT. kereskedelmi tevékenységét – mind a hazai és mind az export piacokon – három jól 

elkülöníthető üzletágban bonyolítja:  
- Vízipar (ivóvízhálózat és szennyvízkezelési rendszerek) 

- Urbanizáció (hulladékgyűjtő edények, játszótéri eszközök, streetfitness eszközök, közterületi 

bútorzat, forgalomtechnikai eszközök) 
- Ipari kooperáció (műszaki fejlesztés, bérgyártás ipari vállalatoknak) 

 
A Kibocsátó mára közel 30 éves tapasztalattal, valamint kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik az 

ismertetett piacokon, és jelentős tapasztalattal rendelkezik az önkormányzati beruházások terén is. 2013-

ban a Kibocsátó kereskedelmi leányvállalatot alapított Romániában (SC. POLYDUCT S.R.L.), majd 2018-ban 
Szerbiában (POLYDUCT D.O.O.). 

 
 

 

 
4.1.2. A Társaság 2021. évi működése 

 
A POLYDUCT 2021-ben az előzetes terveinek megfelelően végezte tevékenységét, melynek a lényeges 
elemei a következők: 

- a COVID-19 tartós jelenléte ellenére árbevétel növekedést realizálhattunk, mind a saját termelés, 
mind a kereskedelmi áruk terén 

- fokoztuk kereskedelmi munkánkat, a meglévő piacokon országos eladóhálózatunk révén új 

partnereket szereztünk  
- új termékek fejlesztésével, piaci bevezetésével növeltük termelési potenciálunkat. 

 
Mindezeken túl stabil gazdálkodással, kedvező piaci jelenléttel és megjelenéssel sikerült 306.956 E Ft 

adózott eredményt elérni, az újabb beruházások alapjait megteremteni. 

 
A társaság pillanatnyi helyzete: 

A POLYDUCT NYRT. 2.141.183 E Ft saját tőkével rendelkező stabil, kiegyensúlyozott gazdálkodást folytató 
vállalkozás, amely készen áll a tartós növekedésre. 
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A társaság üzletpolitikája: 
- Olyan polietilén feldolgozó cég, aki a rotációs öntésben meghatározó Magyarországon. 

- A polietilén technológiák és alkalmazások jó ismerője, erős szellemi és mérnöki kapacitással az 

egyedi – főleg konstrukciós – feladatok magas színvonalú megoldására. 
- A környezetvédelem háttéripari termékek gyártója, főleg a víz-, szennyvíz és hulladékgazdálkodás 

terén. 
- Magyarországon teljes területi lefedettséggel rendelkező saját értékesítési hálózatot fenntartó, 

végfelhasználók felé eladó közepes vállalat, aki a környező országokba is fokozza aktivitását. 
- A POLYDUCT elkötelezettje a minőség- és környezetkultúrának, minden eszközével segíti és 

szélesíti azt. 

 
Az üzleti év során megvalósult leglényegesebb célok: 

- A 2019-ben vásárlással kibővített püspökladányi telephelyünkön augusztusban befejeződött a 
csarnoképítés és bővítés. A beruházás során 3,6 ha-val bővült a telephelyünk 480, m2-es szociális 

helység és iroda, továbbá raktározási célokat szolgáló 386 m2-es fedett szín és egy 3182 m2-es 

daruzható fém és lakatos ipari termelésre kialakított csarnok épület épült meg. 
- A beruházás a Külgazdasági és Külügyminisztérium által nyújtott koronavírus-járvány kapcsán 

meghirdetett „versenyképesség-növelő támogatás” és az MNB által nyújtott NHP hitel segítségével 
valósult meg. 

- Az új csarnok épület használatbavétele megtörtént, a termelő gépek áttelepítésének a tervezése 
befejeződött, valamint a GINOP PLUSZ 1.2.1-21-2021 pályázat keretében új termelő gépek 

beszerzése kezdődött mintegy 450 millió Ft értékben. 

- A célként kitűzött BÉT tőzsdei bevezetés első lépeseként megváltoztatásra került a Társaság 
alapszabálya, melyből a legjelentősebb változások: 

o Dematerializálásra kerültek a társaság részvényei, mellyel egyidejűleg a 10.000 Ft-os 
címletű, 10.254 db törzsrészvény felosztásra került 1.000 Ft-os 102.540 db 

törzsrészvényre. 

o Kibővült az Igazgatóság plusz egy taggal, Fésűs Nóra Magdolnával. 
o Kibővült a Felügyelő Bizottság is, melynek a tagjai: Rakonczai László István 

felügyelőbizottság elnöke, Szabó Dezsőné, Dr. Dorogi Zsolt Pál, Posta Irén Mária  
o Valamint megalakult az Auditbizottság három fővel, melynek tagjai: Rakonczai László 

István auditbizottság elnöke, Dr. Dorogi Zsolt Pál és Posta Irén Mária 

o 2021. december 15.-én bejegyzésre került a cégbíróságon Társaság nevének 
megváltoztatása és a működési forma váltása. A Zártkörű Működési forma Nyilvánosan 

Működőre módosult., amivel egyidejűleg a BÉT felvette Társaságunk törzsrészvényeit az 
Értékpapírlistájára, 1.000 Ft-os névértékkel. 

o A BÉT Xtend értékpapírpiacon Társaságunk 1.000,- Ft-os névértékű részvényei 18.168 Ft 
bevezetési ár mellett lettek bevezetve az első kereskedési napon, 2021. december 21.-én. 

o Tőkeemelésre, részvénykibocsátásra nem került sor. 

o Értékpapírkód (ISIN) HU0000192224, Kijelzés módja (Ticker) POLYDUCT 
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4.1.3. Árbevétel elemzése 
 

Az POLYDUCT NYRT. már lassan 30 éve van jelen az üzleti életben. Üzleti modellünk sikeresnek nevezhető, 

mert bár az árbevételben tapasztalható ingadozás a hosszú évek alatt folyamatos növekedést mutat, mely 
tovább folytatódott a 2021-es üzleti évben is. A 2021-ben kitűzött célokat 96%-os teljesített a POLYDUCT. 

 

 

 
 

 
2021-ben közel 1 300 vevő részére történt értékesítést, melyből több mint 300 partner visszatérő ügyfél. 
Az értékesítés három fő értékesítési csatornán keresztül történik. A közvetlen értékesítésen túl elektronikus 

csatornákon (webshopon) és viszonteladói hálózaton keresztül történik. Mindhárom területen jelentős 
növekedés tapasztalható. 

 

   adatok Ft-ban 

 Értékesítési csatorna  2020 2021 Változás 

 Elektronikus csatornán Keresztül                101.071.148                  136.947.972     135% 

 Viszonteladói hálózaton Keresztül                173.552.481                  237.860.877     137% 

 Közvetlen értékesítés           1.806.436.775              2.748.673.069     152% 

 

 

Partnereink döntő többsége 85%-a gazdasági társaság, de megtalálható közöttük az Önkormányzatoktól 
és az Iskola-Óvodákon keresztül a magánszemélyig minden működési formájú vevő. A leányvállalatunkon 

kívül a legnagyobb top három vevőt az alábbi három partner jelenti: Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, LINAMAR Hungary Zrt., KITE Zrt., akik az összes árbevétel 

47,79% adják. 
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A POLYDUCT NYRT. tevékenysége a bemutatkozásban említett három jól elkülönülő üzletágra bontható. A 
vízipar a tárgyévben 13%-os növekedést tudott bemutatni, ami évek óta stabil alapot jelent a vállalat 

működése szempontjából. Az urbanizációs termékek piacán a hulladéktárolós edények terén valósult meg 
egy jelentős projekt, mely hatására 73%-os fejlődés volt tapasztalható. Az üzleti év sikeréhez 

nagymértékben hozzájárult az említett projekt, ellenben a kiszámíthatatlan piaci környezetnek 
köszönhetően ezen üzletág helyzete nagymértékben változik évről évre. Az Ipari Kooperációs üzletág 

szintén jelentős 65%-os növekedésen ment át, mely nagymértékben köszönhető az üzleti év során 

megvalósított fémszerüzemi beruházásnak, mely során a gyártófelületünket sikerült megduplázni. 
 

 

 
 

 

 
Az üzemeink teljesítménye tekintetében változó teljesítmény mutatkozik. A műanyag termék gyártás 

esetében mintegy 144 millió Ft-os csökkenés míg a berendezés gyártás tekintetében közel 70 millió Ft-os 
csökkenés tapasztalható, ami a gyártási volumen változásával összhangban áll. Ennek oka az általános piaci 

ingadozáson túl az inflációs árnövekedés hatására bekövetkező kereslet csökkenés. Ellenben a 
fémszerkezeti termékgyártás esetében közel 100%-os növekedés tapasztalható, ami a már befejezett 

beruházás által, megnövekedett gyártási kapacitásnak köszönhető.  

27%

57%

16%

Árbevétel megoszlás üzletágak  között

Vízipari Termékek

Urbanizációs Termékek

Ipari Kooperációs Termékek

Egyéb Termékek
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Adatok ezer Ft-ban 2020 
ebből e-

kereskedelem 2021 
ebből e-

kereskedelem 

Rotációs késztermékek belföldi árbevétele         476.939               18.974             394.237               16.458     

Berendezés késztermékek belföldi árbevétele         578.745               25.655             520.472               30.641     

Fémszerkezet késztermék belföldi árbevétele         110.209               12.115             204.471               16.840     

Vásárolt áruk belföldi árbevétele         484.370               34.367         1.493.176               57.032     

Értékesített alapanyagok belföldi árbevétele           35.003                 2.519             118.146                 1.827     

Egyéb belföldi árbevétel           42.097                    913               78.098                    180     

Műanyagos szolgáltatások belföldi árbevétele           37.075                       -                 77.942                       -       

Fémszerkezeti szolgáltatások belföldi árbevétele           28.114                 6.528               33.108               10.393     

Továbbszámlázott szolgáltatások belföldi árbevétele                    8                       -                        33                       -       

Egyéb belföldi árbevétel         476.939               18.974             394.237               16.458     

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1.792.559 101.071 2.919.681 133.370 

Rotációs késztermékek export árbevétele         241.066                       -               179.561                    331     

Berendezés késztermékek export árbevétele           24.386                       -                 13.870                       -       

Fémszerkezet késztermék export árbevétele                155                       -                   4.935                 2.988     

Vásárolt áruk export árbevétele           15.883                       -                   1.211                       -       

Műanyagos szolgáltatások export árbevétele             1.584                       -                        44                       -       

Továbbszámlázott szolgáltatások export árbevétele             5.428                       -                   2.214                    259     

Export értékesítés nettó árbevétele 288.501 -     201.835                 3.578     

Értékesítés nettó árbevétele 2.081.060 101.071        13.870          136.948      

 

 

Kereskedelmi áruk tekintetében mintegy 300%-os növekedés látható, ami a tárgyévben megvalósuló 
hulladéktároló projekteknek köszönhető. Az export esetében mintegy 87 millió Ft-os visszaesés 

tapasztalható, ami elsősorban a COVID-19 helyzet hatására bekövetkezett változásoknak tudható be. 
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4.2. Célok és stratégia 
 

4.2.1. Középtávú célok, stratégia 

 

A POLYDUCT az egyes üzletágaiban egyedi, az adott üzletág piacaihoz alakított stratégiai irányokat 
fogalmazott meg. Az elmúlt évek során a hazai infrastrukturális beruházások meghatározó szereplőjévé 

vált. Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a hazai szennyvízcsatornázási beruházások a korábbi évekhez 
képest már lényegesen kisebb üzleti potenciált rejtenek, ellenben kitörési pontot jelenthetnek az egyedi 

szennyvíztisztító kisberendezések (távműködtetéssel rendelkező) második generációja, és a különböző 

esővízgyűjtő rendszerek. Az oldómedencék fejlesztésében, értékesítésében is további lehetőség rejlenek, 
hiszen e területen folyamatosan bővül a kereslet. További piaci lehetőségként tekinthetünk a már 

megépített és elhasználódott szennyvízcsatornák rekonstrukciós projektjeire is. A POLYDUCT folyamatosan 
erősíti a jelenlétét az agrárszektornak szolgáltatott tartály megoldásokban, valamint növeli a viszonteladók 

számát. Ezek mellett, a Társaság a termékkínálat növelésével és folyamatos innovációval próbál a 
versenytársak elé kerülni. 

 

Vízipari termékeivel a Kibocsátó elsődlegesen a román, bolgár, szerb, montenegrói, horvát, észak-macedón, 
szlovák és lengyel exportpiacokon azonosított értékesítési potenciált. A POLYDUCT Urbanizáció üzletágának 

növekedési stratégiája leginkább a hulladékgazdálkodási piacot érinti azáltal, hogy a Kibocsátó a gasztro 
hulladék átmeneti tárolásában és kezelésében lát új piaci lehetőségeket. A cég elindította az ételmaradékok 

kezelésére szolgáló programját az e-komposztálóval, továbbá elkezdett felkészülni a használt sütőolaj 

házaknál történő begyűjtése kapcsán jelentkező igényekre, lehetőségekre. Mindezek mellett, készülünk a 
hulladékok földalatti tárolására szolgáló egységek fejlesztésével is. Az e-komposztáló, gasztro gyűjtők, 

földbe telepített rendszerek fejlesztése lehetőséget nyújthat a kerti komposztálók és az egyéb saját 
gyártású termékek mellett a belföldi- és az export értékesítés növelésére. Ezen területek lehetőséget 

kínálhatnak a kiegyensúlyozottabb árbevétel összetétel megteremtésére. A 2016/2017-es évben 

megtörtént egy arculatváltás és termékpaletta bővítés a StreetFitness termékcsalád tekintetében. A 
POLYDUCT saját gyártású termékpalettája szinte hiánytalanul lefedi a piaci igényeket. A POLYGO játszótéri 

eszközök értékesítése tekintetében a több éves kereskedelmi munka, a meginduló és megújuló pályázati 
források mellett a növekvő tartósságra való igénynek köszönhetően – a jelenlegi fa játékok műanyagra 

cserélése - a Kibocsátó további keresletnövekedést vár (közép- és hosszútávon évenkénti 10-15%). A cég 
folyamatosan bővíti a termékpalettáját, figyeli a legújabb trendeket. Ennek eredményeként a elindítottuk 

az interaktív, hang és fény effektekkel kibővített, a mai gyermekek igényeit kiszolgáló játékok beemelését 

a termékpalettánkba. A játszótéri eszközök kivitelezésében további növekedést tervezünk mind szakmai 
tapasztalatban, mind létszámban. Hiszen kínálatunknak alkalmazkodnia kell a legújabb játszótéri 

trendekhez (pl. térplasztikák, öntött gumi). A stratégiai tervek között szerepel, hogy elkezdjük a külföldi 
kiállításokon való szereplést, hogy erősítsük a nemzetközi jelenlétét. Románia mellett tervezzük bővíteni a 

jelenlétet Közép- Európában (a szlovák, osztrák, német szerb, horvát és lengyel piacokon). A középtávú 

cél, hogy szakmai körökben európai szinten ismert gyártóvá nőjön a POLYDUCT (elsősorban a csúszdák, 
rugós játékok révén), és egyben egy stabil, növekvő árbevétel szintet biztosítson ez a tevékenység. 

 
A POLYDUCT a közterületi termékek gyártása és forgalmazása terén viszonylag rövid, 5 éves tapasztalattal 

rendelkezik. Ezzel együtt, ezt a területet is dinamikus növekedés jellemzi. Ez az üzletág két részre osztható, 
vannak a közterületi bútorzatok (padok, hulladékgyűjtők, virágtartók), valamint a kerékpártároló 

rendszerek. A jelenleg futó pályázati lehetőségek biztosítják a további növekedési lehetőséget mind a 

közterületi bútorzatok mind a kerékpártároló rendszerek viszonylatában. A megnövekedett piaci igény 
kielégítése érdekében rövid-középtávon erősíteni és bővíteni tervezzük a külső beszállítók körét. Ide 

tartozna a meglévő KroneMag, MEVA, REKORD mellett újabb cégekkel történő megállapodás: pl. Inter Play 
(rozsdamentes kerékpártárolók, korlátok, utcabútorok). Közép-és hosszabb távon a saját gyártásban való 

erősödés szükséges az előre lépéshez. A saját gyártású termékcsaládok bevezetése a nemzetközi 

megjelenéshez is elengedhetetlen. 
 

Ipari kooperációs üzletágán belül folyamatosan keressük, mind a műanyag, mind a fémszerkezetek 
gyártásában érdekelt potenciális vevői kapcsolatokat. A 2021-ben elkészült püspökladányi fémszerkezeti 

kapacitásbővítő beruházásával új termékekkel, új piacokon kívánjuk megvetni a lábunkat. A Stratégiai cél, 
hogy az eddig is meglévő, ipari kooperációs mezőgazdasági gépalkatrész beszállításokat bővítsük, illetve a 

püspökladányi beruházás acélszerkezeteinek legyártása során szerzett tapasztalatokkal ipari csarnokok 
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acélszerkezetének gyártását elindítsuk. A beruházás eredményeként elérhető plusz kapacitások 
segítségével a több mint 20 éve gyártott műanyag öntő szerszámok és a 3 éve gyártott betonozó sablonok 

sikere alapján Magyarországon piacvezető beszállítóvá kívánunk válni a betonozó sablonok gyártása terén. 

A beruházás szintén lehetővé teszi a volumen növelését a saját fejlesztésű termékek fémszerkezetének 
gyártása és a termékfejlesztések területén. 

 
 

4.2.2. Filozófia és vízió 
 

Stabilitás 

Megalakulásunk óta a strukturális és gazdasági változások ellenére vállalatunk mind pénzügyi értelemben, 
mind pedig tevékenységeiben töretlenül növekszik. Vezetőségünket kiemelkedő felelősségtudat, az ésszerű 

és gyors döntések jellemzik. 
 

Gazdasági stabilitásunk megszilárdítása érdekében lehetőséget biztosítunk dolgozóinknak, hogy maguk is 

részvényesei és így tulajdonosai legyenek vállalatunknak. Törekedve a tulajdonosi szemléletmód átadására, 
biztosítjuk, hogy munkatársaink lojálisak és tettre készek legyenek, így közös erővel győzzük le az 

akadályokat és együtt ünnepeljük az elért eredményeket. 
 

Minőség 
Cégünknél a magas minőségű termék nem kiváltság, hanem elvárás, de minden egyes apró hozzáadott 

érték teremti meg azt a színvonalat, amit képviselünk. ISO minősítési- és vállalatirányítási rendszerünk 

garanciát biztosít minden kapcsolatunknak. 
 

Célunk, hogy partnereinkkel kézen fogva haladjunk végig a beruházásokhoz, projektekhez kapcsolódó teljes 
folyamaton: a pályázatírástól kezdve a tervezésen és gyártáson át egészen a telepítésig és a karbantartásig. 
 

Innováció 

Fontos a tevékenységi köreinkhez tartozó folyamatok akadályainak megoldásait már azok kialakulása előtt 

megtalálnunk. Vállaljuk a kezdeményező és úttörő szerepet, ennek köszönhetően, a piaci változásokra 
rugalmasan, gyorsan tudtunk és fogunk a későbbiekben is reagálni. 

 
Termelési, így gazdasági stabilitásunkat és növekedésünket meglévő saját fejlesztésű termékeink állandó 

bővítésén túl, ipari kooperációs kapcsolataink megerősítésével törekszünk biztosítani. Hazánkban elért 
eredményeket külföldi üzleti tevékenységeink megnövelésével egészítjük ki. Ezáltal vállalatunk 5 éven belül 

Közép- és Kelet-Európa meghatározó piaci szereplője lehet a termékeink által lefedett ágazatokban. 

 
Felelősen Jövőnkért 

Vállalatunk egyik missziója: a környezetvédelem, mely már Magyarországon is az elsődleges feladatok közé 
tartozik. Termékeinken keresztül a települések megelőzhetik a talajszennyezést, elősegíthetik a szelektív 

és újrahasznosított hulladékgazdálkodást, valamint szerethetőbb lakókörnyezetet teremthetnek. 
 

Bár nagyszabású terveink vannak az országon belül és kívül, továbbra is meghatározó szerepet kívánunk 

ellátni Nádudvar és Püspökladány, valamint azok környéke életében. A helyi embereknek, a felnövekvő 
generációknak munkalehetőséget, biztonságot és élhetőbb jövőt szeretnénk biztosítani. 
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4.3. Vagyoni és pénzügyi helyzet alakulása 
 
A POLYDUCT NYRT. célkitűzése 2021. évben is az árbevétel növekedését és az elért nyereségszint 

növekedését tűzte ki. A társaság a forgalom volumenének lehetséges maximális növelésére, ugyanakkor a 

működési költségek csökkentésére törekedett.   
 

A társaság 2021. gazdasági évben 3 121 516 E Ft nettó árbevételt ért el. Ez mintegy 49,94%-al magasabb 
az előző üzleti év forgalmánál. A társaság üzemi eredménye 2021-ben 333 896 E Ft, ami 17,35%-al 

magasabb az előző évinél. Az üzemi eredmény az árbevétel 10,70%-át tette ki. 

 
Az eredményt meghatározó főbb tételek összehasonlítása: 

- Az értékcsökkenési leírás 21 148 E Ft-tal növekedett az előző időszakhoz képest, ami a tárgyévben 
befejezett beruházásoknak köszönhető. 

- Az igénybe vett szolgáltatások értéke 63 806 E Ft-tal növekedett az előző időszakhoz képet, amit 
az általános infláció mellett az alvállalkozók részére kifizetett alvállalkozói teljesítmények volumen 

növekedése jelent. 

- További szignifikáns növekedés tapasztalható az eladott áruk beszerzése sorában is, mely a 
tárgyévben realizálódott hulladéktároló edények leszállításához kapcsolódó projektet jelenti. 

 
A pénzügyi tevékenység eredménye 9 263 E Ft nyereséget hozott, amit az árfolyamok alakulása és az 

egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek növekedése eredményezett. 

 
A NYRT. a fizetőképességét továbbra is biztosította, likviditási mutatói megfelelőek. A Társaságunk vagyoni 

helyzetét a 2021-ben elért eredmény tovább erősítette. A 306 956 E Ft adózott eredmény növeli a saját 
tőke értékét. A 2021. évben az adózott eredményből 28 712 E Ft osztalék került kifizetésre. 

 

A vállalkozás saját tőke értéke mérlegforduló napján 2 141 183 E Ft. 
 

 

 
4.3.1. Tőzsdei Eredmény  

 
Társaságunk részvényeivel 2021. 12. 21-én kezdődött meg a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén  
18.168 Ft-os ár mellett. A mérleg fordulónapjáig kereskedés nem történt, így a 2021. 12. 31-ei árfolyam 

megegyezik a bevezetési árral.  

 
Az üzleti év során jelentős a befektetők terén változás nem történt, a Társaság tulajdonában lévő vissza- 

vásárolt saját részvény kivételével. Az előző időszakban kimutatott 1 340 E Ft saját részvény 2021. 04. 15-
én 3.350 E Ft értékben értékesítésre került Bisztrán János értékesítési igazgató részre. 
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4.4. Alaptőke nagysága, saját részvények száma 
 
A POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a tőkepiacról szóló 2001. évi 

CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt 

Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 
2021. december 31-i állapot szerint:  

 
A Társaság alaptőkéje, részvényei: 

 

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft) 

„A” sorozat (POLYDUCT Nyrt. 
Törzsrészvény) ISIN: 
HU0000192224 

1 000 102 540 102 540 000 

Alaptőke összesen:  102 540 102 540 000 

 
 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok: 

 

Részvénysorozat 
Kibocsátott 
darabszám 

Saját 

részvény 

száma 

Szavazati 

jogra jogosító 

részvények 

Szavazati jog 
(részvény/db) 

Összes 

szavazati 

jog 
„A” sorozat (POLYDUCT 
Nyrt. Törzsrészvény) ISIN: 
HU0000192224 

102 540 0 102 540 1 102 540 

Alaptőke összesen: 102 540 0 102 540 1 102 540 

 
A jegyzett tőkét megtestesítő kibocsátott részesedések átruházásának semmilyen korlátozása nincs, 

különleges irányítási jogokat megtestesítő kibocsátott részesedések sincsennek továbbá munkavállalói 
részvényesi rendszer sem ír elő irányítási mechanizmust, a szavazati jogok nem állnak korlátozás alatt. 

 

A vállalkozásnak nincs tudomása a tulajdonosok közötti megállapodásról, amely a kibocsátott részesedések, 
illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti. 

 

 

4.5. Tulajdonosi struktúra 
 
A Társaság a Budapesti Értéktőzsdének (a továbbiakban: BÉT) „Az Xtend általános üzletszabályzata” 

elnevezésű szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 5.19. pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi 
tájékoztatást teszi közzé. 

 
Az 5 %-nál nagyobb részesedéssel rendelkező részvényesei 2021. 12. 31-ére vonatkozóan: 

 

Név Illetőség Tevékenység 
Mennyiség 

(db) 
Részesedés 

(%) 
Szavazati jog 

(%) 

Egri Tibor Belföldi 
Vezető 

tisztségviselő 
14 200 13,85 

A szavazati jog mértéke megegyezik a 
részesedés mértékével. 

Fésűs András Árpád Belföldi 
Vezető 

tisztségviselő 
50 700 49,44 

A szavazati jog mértéke megegyezik a 
részesedés mértékével. 

Nagy Antal Belföldi Magánszemély 12 200 11,9 
A szavazati jog mértéke megegyezik a 
részesedés mértékével. 

Szabó Dezsőné Belföldi 
Vezető 

tisztségviselő 
12 200 11,9 

A szavazati jog mértéke megegyezik a 
részesedés mértékével. 

 

 
Közkézhányad: 12,91% 
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4.6. További események mérlegfordulónapot követően 
 
A POLYDUCT NYRT. megállapodott – peres eljáráson kívül - a RESINEX Hungary Kft. egyik 

alapanyagbeszállítójával egy több éve vitatott hibás szállítás rendezéséről. 

 
A 2021-es tárgyévben megnyert GINOP plusz pályázat keretében, elindult a fémszerüzemben megvalósult 

csarnoképítés során megnövekedett gyártófelület betöltésre szánt fémmegmunkáló berendezések 
beszerzése.  

 

A mérlegfordulónapot követően, 2022. február 23-án Fésűs András Árpád bizalmi vagyonkezelésbe adás 
jogcímén átruházott 29 700 db, azaz huszonkilencezer-hétszáz darab, egyenként 1 000 Ft, azaz ezer Forint, 

együttesen pedig 29 700 E Ft, azaz huszonkilencmillió-hétszázezer Forint névértékű „A” sorozatú névre 
szóló dematerializált részvényt a FENOMA Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-393030) részére, 

amely a POLYDUCT jegyzett tőkéjének a 28,96%-át testesíti meg. 
 

Továbbá Fésűs András Árpád a tulajdonában álló, 21 000 db, azaz huszonegyezer darab, egyenként ezer 

forint, együttesen pedig 21 000 E Ft, azaz huszonegymillió Forint névértékű „A” sorozatú névre szóló 
dematerializált részvényre határozatlan időre ingyenesen vételi jogot alapított a FENOMA Kft. javára, amely 

a POLYDUCT jegyzett tőkéjének a 20,47%-át testesíti meg.   
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5.  További eredmények, tervek 
 

 

5.1. Kutatás fejlesztés  
 
Kutatás és a kísérleti fejlesztés területen változás nem történt: öntőszerszám gyártás folyamatos, de K+F 

kategóriába tartozó know-how létrehozása továbbra sem szerepel a célkitűzésekben, ennek megfelelően a 
Társaság a tárgyévben kutatás és kísérleti fejlesztés címen költséget nem számolt el. 

 

 

5.2. Telephelyek, fióktelepek bemutatása 
 
A Társaság székhelyén 4181 Nádudvar, Kabai u. 62. szám alatt végzi a főtevékenységét a Rotációs 
műanyagöntést, mely a nagy méretű műanyag termékek gyártásának egy korszerű és versenyképes 

alternatívája. A rotációs öntés során az öntőformába töltött műanyag port fűtés mellett, több tengely körül 
forgatják, így az öntőforma falára olvadt, a hűtés után megszilárdult anyagot kiemelik a szerszámból, majd 

készre konfekcionálják, esetenként egyéb termékeket építenek bele, vagy összeszerelik. 

 
A Társaság a fémipari tevékenység végzésére 4150 Püspökladány, Táncsics Mihály utca 27 szám alatt 

létesített egy telephelyt, mely a műanyag termékek gyártásához szükséges szerszámok készítése és a 
műanyag termékekhez szerelt fémszerkezetek önálló gyártására, valamint a termékkörökhöz kapcsolódó 

fémipari termékekre való piaci igények kielégítésre létesült. A telephelyen az elmúlt, több mint 10 évben 

sorozatos lemez, illetve cső- és szelvény alakítási technológiai fejlesztési beruházásokat hajtottunk végre, 
mely beruházásoknak köszönhetően rendelkezünk: lemezollóval, lézervágó berendezéssel, szalagfűrészes 

darabolókkal, élhajlítókkal, csőhajlítókkal, lemez és csőhengerítőkkel, különböző teljesítményű 
hegesztőberendezésekkel, továbbá szemcseszóró házzal és porfestő sorral is. A Fémszerüzem a saját 

termékeinkhez szükséges fémalkatrészek gyártásán túl a fémfeldolgozó tevékenységi körén belül vállalja 
műanyag öntő szerszámok, betonozó sablonok, mezőgazdasági gépalkatrészek, illetve egyedi 

acélszerkezetek (pl: csarnokok építéséhez) gyártását. 

 

 

5.3. Társaság által folytatott foglalkoztatáspolitika 
 
A POLYDUCT Nyrt átlagos statisztikai létszáma 99 fő, az üzleti év fordulónapján 2021.12.31-én 101 fő, 

melyet kiegészít további 8 fő megbízási jogviszonnyal. Egyéb feladatok ellátására pedig további igénybevett 
szolháltatásokat vesz igénybe a társaság. A beruházások kapcsán megnövekedett gyártáskapacitás bővülés 

következtében jelentősen megnőtt az igény a létszám bővítésre, ezáltal jelentős fejlődést kívánunk 

végrehajtani ezen a területen is. 

 

 

5.4. Környezet védelme 
 

A környezetvédelemmel kapcsolatos információk a Kiegészítő Melléklet 3.7.1 pontjában kerülnek 

bemutatásra. 
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5.5. Kockázatkezelési és a fedezeti ügylet politika 
 

 

A POLYDUCT NYRT. a kockázatok kezelésére kialakította saját belső „védelmi rendszerét”, amely a 

kockázatok időben történő feltárását hivatott szolgálni, az erre vonatkozó eljárásrendet a Kockázatkezelés 
eljárásrendjéről szóló szabályzat tartalmazza. 

 
Megfogalmazásra kerültek a kockázatkezelési elvek, valamint nevesítésre kerültek azok a területek, ahol 

a kockázatok feltárása a feladatok része. A kockázatkezelési folyamatok koordinációjának első számú 

felelőse a Társaság Igazgatósága. 
 

A vállalatirányítási rendszerbe beépítésre kerültek azok az ellenőrzési pontok, amik hivatottak arra, hogy 
időben figyelmeztetést küldjenek a vállalat vezetése felé. 

 
A kockázatkezelési rendszer hatékonyságának felügyelete a Compliance Officer és a független 

Auditbizottság hatáskörébe tartozik. A Compliance Officer közvetlenül felel a kockázatkezelés 

felügyeletéért. Legalább évente felülvizsgálja a Társaság működésével kapcsolatban feltételezhető 
kockázatok kezelésének eljárásait, különös tekintettel a Társaság közzétételi kötelezettségeire.  

 
A Társaságnál belső kontroll (Belső Ellenőrzési) rendszer jelenleg még nem került kialakításra. 

 

A Társaságra és a részvényekre ható kockázati tényezőket a Társaság Információs dokumentuma 
tartalmazza. 

 
 

A pénzügyi instrumentumok tekintetében jelentős értéket képvisel a folyamatosan megújuló Lekötött 

Betét. A kockázatkezelési politikánk szerint a Társaság továbbra is kockázatkerülő, így ennek megfelelően 
csak és kizárólag tőkegarantált befektetésekbe fekteti pénzeszközeit. Származékos, opciós ügyleteket 

nem köt a társaság. 
 

A püspökladányi beruházás kapcsán felvett NHP beruházási hitel törlesztése nincs jelentős hatással a 
Társaság likviditására, annak kedvező feltételei miatt. A negyedévente esedékes törlesztőrészre és 

kamatra fedezetet biztosít a folyamatos működésből származó pénzáramlás. 

 
A vállalkozás nem kötött olyan lényeges megállapodást, amely egy nyilvános vételi ajánlatot követően a 

vállalkozó irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg. 
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5.6. 2021-ben közzétett hirdetmények listája 
 

Publikálás dátuma  Dokumentum tárgya  
Dokumentum 

típusa  
Dokumentum 

altípusa  
Küldemény 

részletes adatai  

2022.03.31 8:42 
Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati 

jogok számáról 2022.03.31. 
rendszeres tájékoztatás 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 

bejelentése 

K137788/2022 

2022.03.28 16:11 Közgyűlési Meghívó rendkívüli tájékoztatás 
közgyűléssel kapcsolatos 

információk 
K134052/2022 

2022.03.01 11:09 
Tájékoztatás az alaptőke nagyságáról és a szavazati 

jogok számáról 2022.02.28. 
rendszeres tájékoztatás 

szavazati jogok, 

alaptőke havi 
bejelentése 

K96253/2022 

2022.02.25 12:17 Szavazati jog megszerzése, elidegenítése, opció rendkívüli tájékoztatás egyéb K92103/2022 

2022.01.31 16:37 Alaptőke és szavazati jog rendkívüli tájékoztatás egyéb K48612/2022 

2021.12.17 18:26 Polyduct Nyrt Első Kereskedési Nap BÉT határozat rendkívüli tájékoztatás egyéb K558915/2021 

2021.12.15 17:12 Tulajdonosi struktúra rendkívüli tájékoztatás egyéb K554929/2021 

2021.12.15 17:11 
POLYDUCT Nyrt. Részvények Xtend regisztrációjára 
vonatkozó BÉT 30XTEND2021 határozat 

rendkívüli tájékoztatás egyéb K554926/2021 

2021.12.15 17:09 Polyduct Nyrt. alapszabály rendkívüli tájékoztatás egyéb K554924/2021 

2021.12.15 17:08 
Polyduct Nyrt. működési formaváltást bejegyző 
végzés 

rendkívüli tájékoztatás egyéb K554921/2021 

2021.12.15 17:06 Nyelvhasználat közzététel rendkívüli tájékoztatás egyéb K554917/2021 

2021.12.15 17:05 
Befektetői kapcsolattartó és részvénykönyvvezető 

közzététel 
rendkívüli tájékoztatás egyéb K554912/2021 

2021.12.13 16:41 Információs dokumentum határozatszámmal 
kibocsátással 
kapcsolatos 

dokumentumok 

tájékoztató, 
alaptájékoztató és azok 

kiegészítése 

K550402/2021 

2021.12.10 18:01 
Információs dokumentumok és mellékletei (pénzügyi 
jelentések) 2. 

kibocsátással 
kapcsolatos 
dokumentumok 

tájékoztató, 
alaptájékoztató és azok 
kiegészítése 

K546931/2021 

2021.12.10 17:59 
Információs dokumentumok és mellékletei (pénzügyi 

jelentések) 

kibocsátással 

kapcsolatos 
dokumentumok 

tájékoztató, 

alaptájékoztató és azok 
kiegészítése 

K546927/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K137788/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K134052/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K96253/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K92103/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K48612/2022
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K558915/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K554929/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K554926/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K554924/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K554921/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K554917/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K554912/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K550402/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K546931/2021
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K546927/2021
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NYILATKOZAT 

 

 

 

A POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (4181 Nádudvar, Kabai u. 62., 

cégjegyzékszám: 09-10-000090) kijelenti, hogy a 2021. Éves Jelentés, a 2000. évi C törvény által 

előírtaknak megfelelően, a legjobb tudásunk szerint elkészített éves beszámoló, valós és megbízható képet 

ad a Társaságunk eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és 

veszteségéről, továbbá az üzleti jelentés megbízható képet ad a Kibocsátó jelenlegi helyzetéről, fejlődéséről 

és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 

 

 

Nádudvar, 2022. április 06. 

 

 

 

 

 

 

    ________      ________ 
   Egri Tibor     Nagy Attila 

          vezérigazgató          gazdasági igazgató 

 


