
 

 

   

2018. MÁSODIK NEGYEDÉVES ÉS FÉLÉVES PÉNZÜGYI JELENTÉS 

Kétszámjegyű bevételnövekedés ideiglenes margin nyomás mellett 

 

Budapest, 2018. augusztus 7. – A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt., Európa vezető vállalata a 
komplett rakományok (FTL) fuvarozásának piacán, ma ismertette a 2018. június 30-án zárult három 
hónap pénzügyi eredményeit. 
 
 

Fő üzenetek, 2018 második negyedév 
 
 Az árbevétel 2018 második negyedévében 17%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, 

ez 185 millió euro összeget jelent, ami megfelel a hosszútávú növekedési célkitűzéseknek  
 A Nemzetközi Fuvarozási Szegmens növelte részesedését az európai komplettrakomány-

piacon, mivel bevétele 19%-kal nőtt, a 7%-os árnövekedés és a 12%-os volumen- és 
akvizíciós hatás nyomán 

 A Regionális Szerződéses Logisztika szegmens bevétele a bővülő raktárkapacitásnak és az 
árak növekedésének köszönhetően 9%-kal emelkedett, előmozdítva piaci részesedésének 
további növelését és céljainak elérését 

 A rendszeres EBITDA 14%-kal 19 millió euróra csökkent 
 A Nemzetközi Fuvarozási Szegmens rendszeres EBITDA-ja az alacsonyabb margint 

eredményező, költségekre nehezedő nyomás és a járműkihasználtság ideiglenes csökkenése 
nyomán 14%-kal alacsonyabban alakult  

 2018 második negyedévében a Regionális Szerződéses Logisztika szegmens EBITDA-ja 
18%-kal csökkent, főleg a tavalyi igencsak erőteljes második negyedév miatt, a féléves bázisú 
változás -2% 

 Míg a munkaerőpiaci helyzet béroldalon kihívásokat támasztott, a társaság munkaerő-
gazdálkodása sikeres volt  

 A rendszeres EBIT 3,1 millió euróra csökkent, a rendszeres nettó eredmény pedig -0,1 millió 
euróra esett vissza 

 A nettó tőkeáttételi arány a járműbeszerzés szezonális emelkedése miatt a rendszeres EBITDA 
3,4-szeresére nőtt 
 

|Legfontosabb adatok1 (egyéb megjelölés hiányában millió EUR) 

  
 2017 2. 

negyedév 
2018 2. 

negyedév 
Növekmény 
(csökkenés)  

2017 1. 
félév 

2018 1. 
félév 

Növekmény 
(csökkenés) 

Árbevétel  158,0 184,5 16,8%  313,2 363,4 16,0% 

EBITDA (rendszeres) 
 22,2 19,0 (14,5%)  40,4 37,1 (8,0%) 

EBIT (rendszeres) 
 8,9 3,1 (64,7%)  14,9 6,2 (58,4%) 

Nettó eredmény (rendszeres) 
 4,8 (0,1) -  9,2 0,1 (98,9%) 

EPS (EUR) 
 0,19 (0,01) -  0,48 (0,04) - 

EBITDA margin (rendszeres)  14,0% 10,3% (3,8 szp)  12,9% 10,2% (2,7 szp) 

EBIT margin (rendszeres) 
 5,6% 1,7% (3,9 szp)  4,8% 1,7% (3,1 szp) 

Nettó eredmény margin (rendszeres) 
 3,1% 0,0% (3,1 szp)  2,9% 0,0% (2,9 szp) 

Átlagos járműállomány  3 787 4 485 18,4%  3 734 4 394 17,7% 

1 A nem IFRS szerinti mérőszámok és a fő teljesítménymutatók ebben a jelentésben nem megtalálható definíciói a 2018. április 
16. napján közzétett Éves jelentésben találhatók a Társaság honlapján a következő címen: 
http://www.waberers.com/files/document/document/479/Waberer_AR_2017_HU_small.pdf 



 

 

Vezérigazgatói vélemény 
 
Lajkó Ferenc, a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. vezérigazgatója elmondta: “Az év második 
negyedévében a bevételek növekedése kétszámjegyű volt, annak könyönhetően, hogy a Waberer’s 
folyamatosan növelte piaci részesedését. Ugyanakkor a társaság a negyedév során szembeszéllel 
küzdött, így nyereségessége több nyereségközpontban csökkent. A munkaerőpiaci nyomás és az 
üzemanyagárak legutóbbi kilengései miatt bevezetett áremelési stratégia hatására a fuvarozási 
portfólióban olyan elmozdulás történt, ami a nemzetközi komplett rakományos fuvarozásban és a 
regionális szerződéses logisztikában is alacsonyabb kihasználtságot hozott. 
 
E fejlemények hatására a margin ideiglenesen nyomás alá került. A csoport jelentős 
munkaerőkapacitással rendelkezik a közép-kelet-európai térségben, amely a versenytársak nagy 
részét sújtó sofőrhiány tükrében előnyt jelent számunkra. Az üzemanyagköltség tekintetében a 
kedvezőtlen árhatásokat azok teljes továbbhárításáig az alacsonyabb fogyasztásból és beszerzési 
nagyságrendből fakadó megtakarításokkal tudjuk enyhíteni. 
 
A fuvarozási díjakkal kapcsolatban a társaságnak az első félév során sikerült magasabb árakat 
rögzítenie, ennek kedvező hatása az üzletmenet szempontjából hagyományosan főszezonnak 
minősülő őszre érhet be. A vezetőség számos intézkedést kezdeményezett annak érdekében, hogy 
az elmúlt hónapokban a fuvarozási mixben bekövetkezett változáshoz jobban tudjon alkalmazkodni a 
Waberer’s, főleg tervezési tevékenységünk, valamint az értékesítési, tervezési és üzembentartási 
funkciók közötti belső folyamatok finomhangolása révén. E kezdeményezések a járműállomány 
kilométerteljesítményét hivatottak javítani. Ugyanakkor jó lehetőséget látunk arra, hogy a 
kihasználtság és a működési hatékonyság meghaladja majd a korábbi szinteket is. 
 
Ennek megfelelően a menedzsment megerősíti azt a várakozását, miszerint 2018-ban kétszámjegyű 
bevételnövekedésre és kismértékben csökkenő rendszeres EBITDA-ra számít 2017-hez képest.”  
 
 
 
 
WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. 

 

 

 

 

Ezen jelentés jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre vonatkoznak 

(ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések a 

jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben 

támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk 

kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, 

módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó 

kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a http://www.waberers.com/hu/befektetoknek címen elérhető 

weblapunkon is közzétett a 2017. június 15. napján kelt és a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) 2017. június 16-i, H-KE-III-

426/2017. számú határozatában közzétételre engedélyezett kibocsátási tájékoztatóban megfogalmazottak is bemutatják. 
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Vezetői összefoglaló 
 

A cégcsoport tárgyidőszaki eredménye 
 

|Eredménykimutatás (millió EUR) 

  
2017 2. 

negyedév 
2018 2. 

negyedév 
Növekmény 
(csökkenés)  

2017 1. 
félév 

2018 1. 
félév 

Növekmény 
(csökkenés) 

Árbevétel  158,0 184,5 16,8%  313,2 363,4 16,0% 

Közvetlen költség  (118,3) (152,0) (28,6%)  (245,6) (301,7) (22,8%) 

Bruttó fedezet  39,8 32,5 (18,3%)  67,5 61,7 (8,7%) 

Működési ráfordítások  (19,3) (13,7) 28,9%  (29,8) (25,2) 15,4% 

Egyszeri tételek  1,7 0,2 -   2,6 0,7 - 

EBITDA (rendszeres)  22,2 19,0 (14,5%)  40,4 37,1 (8,0%) 

Értékcsökkenés és amortizáció  (13,3) (15,8) (19,3%)  (25,4) (30,9) (21,6%) 

EBIT (rendszeres)  8,9 3,1 (64,7%)  14,9 6,2 (58,4%) 

Pénzügyi eredmény  (1,7) (3,4) -  (2,7) (4,7) (72,2%) 

Adók  (2,4) 0,2 -  (3,0) (1,4) 52,1% 

Nettó eredmény (rendszeres)  4,8 (0,1) -  9,2 0,1 (98,9%) 

Bruttó margin  25,2% 17,6% (7,6 szp)  21,6% 17,0% (4,6 szp) 

EBITDA margin (rendszeres)  14,0% 10,3% (3,8 szp)  12,9% 10,2% (2,7 szp) 

EBIT margin (rendszeres)  5,6% 1,7% (3,9 szp)  4,8% 1,7% (3,1 szp) 

Nettó eredmény margin (rendszeres)  3,1% (0,0%) (3,1 szp)  2,9% 0,0% (2,9 szp) 

 

 
Árbevétel 
 
2018 második negyedévében az árbevétel az előző év hasonló időszakához képest 17%-kal, 185 
millió euróra nőtt. A Csoport szinte minden tevékenységi területén emelte árait, és a Regionális 
Szerződéses Logisztika szegmens (RCL) az előző évhez képest 9%-os árbevétel-növekedést 
eredményező volumennövelésre is képes volt. Bár a Nemzetközi Árufuvarozási Szegmens (ITS) az év 
második negyedében az előző év azonos időszakához képest 19%-kal tudta növelni árbevételét, ezt 
zömében akvizíciós hatás okozta1. 
 
 
Bruttó fedezet, EBITDA és EBIT 
 
A bruttó fedezet 2018 második negyedévében 18%-kal, 32 millió euróra esett vissza az előző évhez 
képest, ez a bruttó margin 7,6 százalékpontos csökkenésének felel meg, a mutató új értéke 17,6%. A 
rendszeres EBITDA az előző évhez képest 14%-kal 19 millió euróra csökkent. A magasabb 
értékcsökkenés miatt a rendszeres EBIT 3 millió eurót tett ki, szemben a 2017 második 
negyedévében mért 9 millió euróval. 2018 második negyedében a rendszeres EBITDA és rendszeres 
EBIT margin 10,3%-os illetve 1,7%-os szinten állt, ami rendre 3,8 százalékponttal és 3,9 
százalékponttal elmaradt a 2017 azonos időszakában mért adattól. A margin hígulása leginkább a 
bérek és üzemanyagárak területére nehezedő költségnyomásnak, valamint az áremelés miatt 
alacsonyabb kihasználtságú kapacitások kedvezőtlen hatásának tudható be. 
 
A zömmel a járművezetők béréből álló közvetlen bérek, juttatások és járulékok 2018 második 
negyedében 18%-kal, 28 millió euróra emelkedtek 2017 azonos időszakához képest. A járművezetők 
a nemzetközi szegmensben átlagosan 11%-kal, a regionális szegmensben átlagosan 15%-kal 
kerestek többet kilométerenként, mivel az átlagos járművezető kilométerteljesítménye csökkent, 
miközben alapbérük a magyar minimálbér év eleji növelésének megfelelően emelkedett. A 
járművezetőnkénti bérszintnövekedés továbbra is az évi 7-8 százalékos, elvárt tartományban maradt. 

                                                           
1 Az akvizíciós hatás a lengyel Link sp. z.o.o. és Link Services sp. z.o.o. (továbbiakban együttesen: Link) társaságok 2017 júliusi 

megszerzésének eredménye. A Link 2017 harmadik negyedévétől kezdve kerül konszolidálásra a Csoport adataival. Az 

ügyletre vonatkozó bővebb tájékoztatás a következő dokumentumban található: 

http://www.waberers.com/files/document/document/150/20170720_Link%20closing_HU.pdf  

http://www.waberers.com/files/document/document/150/20170720_Link%20closing_HU.pdf
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A régió több országának munkaerőbázisához közvetlen hozzáférő Csoport számára kevésbé égető 
gondot jelent a járművezető-hiány, és bár toborozni nehezebb, a helyzet egyelőre kezelhető. 
 
2018 második negyedévében 
az üzemanyag költségek 33 
millió euróra rúgtak, ez az előző 
évhez képest 17%-os 
növekményt jelent. A 
növekedés főleg az átlagos 
üzemanyagáraknak az ITS és 
az RCL terén jelentkező átlagos 
11 illetve 5%-os 
emelkedésének tudható be, az 
előző év azonos időszakához 
mérve. Az ITS szegmens 11%-
os volumennövekedése is 
hozzájárult az emelkedéshez, 
míg a 4%-os 
fogyasztáscsökkentés 
enyhítette a költségemelkedés 
hatását. Bár a magasabb 
üzemanyagárak az ágazat 
összes szereplőjét érintik és azt 
a fuvarozás árának tükröznie 
kell, a fogyasztásban elért 
megtakarítás a társaság saját 
eredménye, és főleg a járművezetők üzemanyag-hatékonyságának mérésére kidolgozott újszerű 
megoldásokra támaszkodik. 
 
2017 második negyedévéhez képest 2018 azonos időszakában 33%-kal 35 millió euróra emelkedtek 
az autópálya- és tranzitköltségek. Ez a nemzetközi szegmensben teljesített 11%-kal hosszabb 
távolságnak, valamint a Link intermodális szállításban fennálló nagyobb részesedése hatásának 
tudható be, ami a tranzitköltség elemeként is megjelenik az elszámolásban.  
 
2018 második negyedévében az előző évhez képest az alvállalkozók és viszontbiztosítási 
költségek összegében felmerült 13% növekedés – 36 millió euróra – főleg a Link felvásárlásának 
tudható be. 
 
Az egyéb költségek 19 millió euróra 
emelkedtek főként a kárrendezés 
gyorsulása miatt. Ez ugyanakkor 
alacsonyabb kártartalékolással járt, ami 
kedvezően hatott az egyéb működési 
ráfordításokra. A gépjárműpark teljes 
fajlagos biztosítási költsége – amely 
magába foglalja a rendezett kárigények és a 
tartalékképzés pénzügyi hatásait is – 
jelentősen csökkent az előző évhez képest. 
 
A közvetett költségek körében a közvetett 
bérek és juttatások 29%-kal 10 millió 
euróra nőttek, nagyrészt akvizíciós hatások, 
kisebb részben a budapesti és varsói 
székhelyeken a járművezetőkön kívüli 
munkaerő bérköltségeire nehezedő nyomás 
következtében. Az egyéb működési 
kiadások jelentős csökkenést mutattak 
éves viszonylatban a második 

| Csoport árbevétele, költségtételei és EBITDA-ja 2017 és 

2018 2. negyedévében (millió EUR) 

    
2017 2. 

negyedév 
  

2018 2. 
negyedév 

  
Növekmény 
(csökkenés) 

Árbevétel   158,0   184,5   16,8% 

Közvetlen bérek, juttatások és 
ellátások 

  (24,2)   (28,4)   (17,5%) 

Üzemanyag költségek   (27,8)   (32,7)   (17,4%) 

Autópálya és tranzit költségek   (26,3)   (35,0)   (33,2%) 

Alvállalkozói és viszontbiztosítási 
költségek 

  (32,0)   (36,1)   (12,8%) 

Egyéb költségek   (7,0)   (19,1)   - 

ELÁBÉ és járműértékesítés 
eredménye 

  (0,9)   (0,6)   (29,5%) 

Bruttó fedezet   39,8   32,5   (18,3%) 

Közvetett bérköltség, juttatások, 
járulékok 

  (7,4)   (9,6)   (29,3%) 

Egyéb közvetett költségek   (5,2)   (5,4)   (3,0%) 

Egyéb működési bevételek   1,6   1,2   (20,8%) 

Egyéb működési ráfordítások   (8,2)   0,0   100,0% 

Nem rendszeres tételek   1,7   0,2   (89,2%) 

Rendszeres EBITDA   22,2   19,0   (14,5%) 
 

 

| A csoport EBIT-je, pénzügyi eredménye, 

adózása és nettó eredménye 2017 és 2018 2. 

negyedévében (millió EUR) 

    
2017 2. 

né. 
  

2018 2. 
né. 

 
 

Növekmény 
(csökkenés) 

Rendszeres EBIT   8,9   3,1   (64,7%) 

Pénzügyi eredmény   (1,7)   (3,4)   (101,6%) 

Nyereségadó   (2,4)  0,2   - 

Rendszeres nettó eredmény  4,8  (0,1)   - 

Nem rendszeres tételek  (1,7)  (0,2)   89,2% 

Nettó nyereség   3,1  (0,3)   - 

Megoszlás:           

Társaság részvényesei   2,7  (0,2)   - 

Kisebbségi tulajdonosok   0,4  (0,0)   - 

Részvények száma (millió)  14,5  17,7   22,3% 

EPS (EUR/részvény)*  0,19  (0,01)   - 
 

* Higított egy részvényre jutó eredmény (részvényenként a 
részvényeseknek tulajdonítható nettó nyereség) 
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negyedévben, mivel 2018 második negyedévében a káreseményekre képzett céltartalék változása 1,2 
millió eurós pozitív hatást gyakorolt, szemben a bázisidőszak 5 millió eurós negatív hatásával. 
 
Az értékcsökkenés és amortizáció 2018 második negyedévében 19%-kal 16 millió euróra 
emelkedett az előző év azonos időszakához képest, főleg a járműállomány 18%-os bővülésének 
köszönhetően.  
 
 
Nettó eredmény 
 
2018 második negyedében a pénzügyi eredmény 3,4 millió euro veszteséget jelentett. A pénzügyi 
eredmény kamatrésze 1,4 millió eurót tett ki, ez mintegy 1,7% implicit kamatlábat jelent. A veszteség 
fennmaradó részét főleg az euró lengyel zlotyval és magyar forinttal szembeni erősodése 
magyarázza, amely egyes kötelezettségeken nem realizált devizaveszteséggel járt. 
 
A második negyedévben az adókiadások terén a vártnál gyorsabb járműcsere eredményeként 
jelentkező 1,2 millió eurós halasztott adónyereség miatt nettó 0,2 millió euro nyereség jelentkezett, ez 
csökkenti a jövőbeni várható adóalapot. E hatás nélkül az adókiadás a tavalyinál jelentősen 
alacsonyabb, 1 millió euro lett, az alacsonyabb adózás előtti nyereség eredményeként, míg a helyi 
adózási kiadás nagyjából megfelelt a korábbi évek átlagos összegének. 
 
Az egyszeri tételekkel korrigált nettó eredmény 0,1 millió euro veszteségre csökkent, ez -0,01 euro 
higított részvényenkénti hozamnak  felel meg.  
 
 
 

A Csoport cash flow-ja és adóssága 
 
 
Cash flow 
 

| Cash flow kimutatás (millió EUR)  

    
2017 1. 

félév 
 

2018 1. 
félév 

Működési tevékenységből származó (ott felhasznált) cash flow  35,4  25,0 
ebből: forgótőke változása  (7,0)  (13,3) 

Befektetési és finanszírozási tevékenységből származó (ott felhasznált) cash flow   (28,6)   (34,4) 

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek változása   6,9  (9,4) 

Szabad cash flow  39,0  34,5 
Beruházások   (3,3)  (6,7) 

 

2018 első félévében a működési tevékenységből származó cash flow elmaradt a tavalyitól, főleg 
az alacsonyabb nyereség és a nagyobb működőtőke-igény okán. 
 
A különösen az informatikához fűződő projektek és a bővebb flottafinanszírozás kombinációjából 
megemelkedett beruházások eredményeképpen 2018 első hat hónapjában az előző évi 28 millióról 34 
millió euróra emelkedett a befektetési és finanszírozási tevékenységek során felhasznált cash 
flow. A Regionális Szerződéses Logisztika szegmens fő társaságában fennálló 40%-os kisebbségi 
részesedés, továbbá a Nemzetközi Fuvarozási Szegmens néhány egységében fennálló részesedés 
kivásárlása összesen 5 millió euro negatív hatással járt 2018 második negyedévében. A készpénz és 
készpénz egyenértékesek összállománya 9 millió euróval csökkent az év első hat hónapja során.  
 
A működésből, beruházásból és a flotta lízingalapú finanszírozásának elemeiből származó szabad 
cash flow 2018 első felében 35 millió euróra csökkent. 
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Adósságállomány 
 

|Eladósodottság adatai (millió EUR)  

 

 2017. jún. 
30. 

 2018. jún. 
30. 

Nettó pénzügyi eladósodottság   221,4  277,9 
Nettó tőkeáttétel (rendszeres EBITDA többszöröseként kifejezve)  2,9x  3,4x 

 

A nettó pénzügyi eladósodottság a Link 2017 harmadik negyedévi konszolidációja, a magasabb 
működőtőke-igény, és járműállományunk növekedésének szezonális megugrása miatt 278 millió 
euróra emelkedett. A gördülő rendszeres EBITDA (a Linket 2017. július 1. óta tartalmazó) 
többszöröseként kifejezett nettó tőkeáttétel a nettó adósság emelkedése és a gördülő EBITDA 
csökkenése eredményeként 3,4-re emelkedett.  
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Nemzetközi Fuvarozási Szegmens 

 

| A Nemzetközi Fuvarozási Szegmens eredményadatai (millió EUR) 
  

    

2017 2. 
név. 

2018 2. 
név. 

Növekmény 
 2017 1. 

félév 
2018 1. 

félév 

Növekmény 

(csökkenés) 
 

(csökkenés) 

Árbevétel   117,9 140,1 18,8% 
 

235,3 276,9 17,7% 

Közvetlen költségek   (89,5) (116,1) (29,7%) 
 

(188,6) (233,2) (23,6%) 

Bruttó fedezet   28,4 24,0 (15,6%) 
 

46,7 43,7 (6,3%) 

Működési ráfordítások   (14,8) (11,0) 25,9% 
 

(21,7) (19,4) 10,6% 

Nem rendszeres tételek   1,7 0,2   
 

2,6 0,7   

EBITDA (rendszeres)   15,3 13,2 (13,8%) 
 

27,6 25,0 (9,4%) 

Bruttó margin   24,1% 17,1% (7,0 szp) 
 

19,8% 15,8% (4,0 szp) 

EBITDA margin (rendszeres)   13,0% 9,4% (3,6 szp) 
 

11,7% 9,0% (2,7 szp) 

Kamionvezetők átlagos száma   4 170 5 013 20,2% 
 

4 192 4 962 18,4% 

Kamionok átlagos száma   3 123 3 747 20,0% 
 

3 080 3 670 19,1% 

Kamonok átlag életkora (év)     2,3 2,1 (7,0%) 
 

2,3 2,2 (4,1%) 

Rakodottsági mutató   91,9% 91,0% (0,9 szp) 
 

92,0% 90,9% (1,1 szp) 

Üzemanyag-fogyasztás (liter/100 km)   29,2 28,0 (4,4%) 
 

30,2 28,9 (4,4%) 

Fuvarozási napok száma   60,9 61,4 0,8% 
 

121,0 121,8 0,7% 

 
 
Árbevétel 
 
2018 második negyedében a Nemzetközi Fuvarozási Szegmens árbevétele 19%-kal 140 millió euróra 
emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ez zömmel a Link konszolidációs hatásának 
tudható be. Ami az organikus növekedés tényezőit illeti, az ITS a munkaerőpiacon és az 
üzemanyagárban jelentkező nyomásra reagálva emelte a fuvarozási díjakat, így a kilométerenkénti 
árbevétel az előző évvel összevetve 7%-kal emelkedett. Ugyanakkor az áremelés hátrányosan 
érintette a volument és a fuvarozási portfóliót, várhatóan 2018 őszén a főszezonban jár majd pozitív 
hatással az árbevételre. 
 
 
Bruttó fedezet és EBITDA 
 
2018 második negyedévében 
az ITS bruttó fedezete 16%-
kal 24 millió euróra csökkent 
2017 második negyedévéhez 
hasonlítva, a bruttó margin 
pedig 7 százalékponttal 
17,1%-ra esett vissza.  
 
Ugyanebben az időszakban 
a rendszeres EBITDA 14%-
kal 13 millió euróra csökkent, 
a margin 3,6 százalékponttal 
esve 9,4%-on állapodott 
meg. Az alacsonyabb 
EBITDA margin fő oka a 
bér- és üzemanyagár oldali 
költségnyomás. Emellett a 
fuvarozási portfólió 
magasabb árakból fakadó 
változása nyomán a 

| Az ITS bevétele, költségtételek, és EBITDA-ja 2017 és 2018 2. 

negyedévében (millió EUR) 

    
2017 2. 

név. 
  

2018 2. 
név. 

  
Növekmény 
(csökkenés) 

Árbevétel   117,9   140,1   18,8% 

Közvetlen bérköltség, juttatások, 
járulékok 

  (20,2)   (23,5)   (15,9%) 

Üzemanyag költségek   (24,7)   (29,0)   (17,3%) 

Autópálya és tranzit költségek   (21,5)   (29,8)   (38,4%) 

Alvállalkozói és viszontbizt.-i költségek   (18,9)   (21,4)   (12,7%) 

Egyéb költségek   (2,2)   (10,5)   - 

ELÁBÉ és járműért. eredménye   (1,9)   (2,0)   (7,6%) 

Bruttó fedezet   28,4   24,0   (15,6%) 

Közvetett bérköltség, juttatások, 
járulékok 

  (5,0)   (7,8)   (56,0%) 

Egyéb szolgáltatások   (3,4)   (4,3)   (24,4%) 

Egyéb működési bevételek   1,3   1,2   (12,1%) 

Egyéb működési ráfordítások   (7,8)   (0,2)   98,0% 

Nem rendszeres tételek   1,7   0,2   (89,2%) 

Rendszeres EBITDA   15,3   13,2   (13,8%) 
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kaminononként megtett távolság átlagosan 7%-os csökkenése is hozzájárult a margin 
csökkenéséhez.  
 
A közvetlen bérköltség, juttatások és járulékok összege 2018 második negyedében 16%-kal 
emelkedett az előző év azonos időszakával összevetve, mivel a járművezetők kilométerenkénti 
költsége 11%-kal, az összes futott kilométerek száma pedig szintén 11%-kal bővült. A korábbi 
várakozásoknak megfelelően a járművezetők béremelésének mértéke 7-8 százalék körül alakult. 

 
2018 második negyedében az üzemanyagköltség az előző évhez képest átlagban jelentkező 11%-os 
üzemanyagár-emelkedés, a futott kilométerteljesítmény 11%-os emelkedése, valamint a vezetési 
stílus elemzésén és a járművek műszaki finomhangolásán alapuló különleges kezdeményezésekből 
fakadó 4%-os üzemanyag-megtakarítás kombinációjának eredményeképpen 17%-kal emelkedett. 
 
A tranzitköltségként elszámolt nagyobb arányú intermodális tevékenységet folytató Link 
konszolidációja miatt 2018 második negyedévében 29%-kal emelkedtek az autópálya és tranzit 
költségek. Az alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek 13%-kal nőttek a zömmel az akvizíciós 
hatások miatt fokozódó szállítmányozási tevékenység eredményeként. 
 
Az egyéb költség jelentős növekedése mögött főleg a megnövekedett rendezett kárigények okán 
megemelkedett biztosítási költségek állnak. A nem rendezett kárigények viszont – amelyek az egyéb 
működési ráfordítások között elszámolt céltartalékkézéssel járnak – alacsonyabban alakultak. 
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Regionális Szerződéses Logisztika 
 

| A Regionális Szerződéses Logisztika eredményadatai (millió EUR)  

 

    

2017 2. 
név. 

2018 2. 
név. 

Növekmény 
  

2017 1. 
félév 

2018 1. 
félév 

Növekmény 

(csökkenés) (csökkenés) 

Árbevétel   31,2 33,9 8,7%   60,0 65,1 8,4% 

Közvetlen költség   (22,5) (27,1) (20,7%)   (43,5) (50,1) (15,0%) 

Bruttó fedezet   8,7 6,8 (22,2%)   16,5 15,0 (9,0%) 

Működési ráfordítások   (3,7) (2,7) 27,6%   (7,6) (6,3) 16,8% 

EBITDA    5,0 4,1 (18,2%)   8,9 8,7 (2,4%) 

Bruttó margin   27,9% 20,0% (7,9 szp)   27,4% 23,0% (4,4 szp) 

EBITDA margin    16,0% 12,1% (4,0 szp)   14,8% 13,3% (1,5 szp) 

Kamionsofőrök átlagos létszáma   844 901 6,8%   852 890 4,5% 

Kamionok átlagos száma   664 738 11,1%   654 724 10,7% 

Üzemanyagfogyasztás (liter/100 km)   27,9 30,1 8,0%   28,3 30,1 6,7% 

Raktárkapacitás (ezer négyzetméter)   197 202 2,6%   186 200 7,7% 

Egy használt m2 raktárkapacitásra jutó 
bevétel (EUR/év) 

  124,9 124,4 (0,4%)   124,6 125,8 0,9% 

 

 
Árbevétel 
 
A Regionális Szerződéses Logisztika szegmensben 2017 azonos időszakával összevetve 9%-kal, 34 
millió euróra nőtt az árbevétel 2018 második negyedévében. A növekedés a száraz és friss 
élelmiszerek és a raktározás területén jelentkező nagyobb keresletre támaszkodott, különösen a 
hozzáadott értékkel járó logisztikai szolgáltatások terén. A szegmensben az előző évit 11%-kal 
meghaladó járműállomány a flotta erőteljes bővülését jelzi. Az RCL raktározási kapacitás az 
időszakban 3%-kal bővült az előző évihez képest, a raktározási tevékenység iránti fokozott 
keresletnek köszönhetően. A második negyedév során további áremelésre került sor a szegmensben, 
és az egyre intenzívebb béroldali kihívások dacára a várakozásoknak megfelelően alakuló 
teljesítmény révén a társaság megerősítette a magyarországi szerződéses logisztikai piacon elfoglalt 
pozícióját. 
 
 
Bruttó fedezet és EBITDA 
 
A bruttó fedezet éves 
összehasonlításban 22%-kal, 
7 millió euróra esett vissza a 
második negyedévben, 20%-
os bruttó margin mellett. 
 
Az EBITDA 2018 második 
negyedévében 18%-kal, 4 
millió euróra csökkent az 
előző év azonos időszakához 
képest és a 12%-os margin 4 
százalékponttal maradt el az 
előző évitől. A magasabb 
árszint és raktározási 
tevékenység nem tudta 
teljesen ellensúlyozni a 
bérnövekedés és a 
raktárbérleti megállapodások 
egyenlőtlen éven belüli 
eloszlásának hatását a tavalyi 

| Regionális szerződéses logisztikai szegmens árbevétele, 

költségtételei és EBITDA-ja 2017 és 2018 2. negyedévében 

(millió EUR) 

    
2017 2. 

név. 
  

2018 2. 
név. 

  
Növekmény 
(csökkenés) 

Árbevétel   31,2   33,9   8,7% 

Közvetlen bérköltség, juttatások, 
járulékok 

  
(4,0)   (5,0)   (25,9%) 

Üzemanyag költségek   (3,2)   (3,7)   (17,6%) 

Autópálya és tranzit költségek   (4,8)   (5,3)   (9,7%) 

Alvállalkozói és viszontbiztosítási 
költségek 

  
(7,2)   (8,3)   (16,4%) 

Egyéb költségek   (2,6)   (4,1)   (59,7%) 

ELÁBÉ és járműértékesítés 
eredménye 

  
(0,8)   (0,7)   13,1% 

Bruttó fedezet   8,7   6,8   (22,2%) 

Közvetett bérköltség, juttatások, 
járulékok 

  (1,9)   (1,5)   22,2% 

Egyéb közvetett költségek   (1,9)   (1,7)   12,4% 

Egyéb működési bevételek   0,5   0,3   (42,5%) 

Egyéb működési ráfordítások   (0,4)   0,2   144,9% 

EBITDA   5,0   4,1   (18,2%) 
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évben, amely a tavalyi év 2. negyedévi eredményeire pozitív hatással volt.  
 
A főbb közvetlen költségtételeket tekintve a közvetlen bérköltségek, juttatások és járulékok éves 
összevetésben 26%-kal emelkedtek, főleg a fizikai és szellemi állomány javadalmazásában egyaránt 
felmerülő, a várakozásokat meghaladó bérezési nyomás eredményeként. A járművezetők létszáma az 
év második negyedében 7%-kal nőtt. 
 
Az üzemanyag költségek az előző év második negyedévéhez hasonlítva 18%-kal nőve 4 millió 
euróra rúgtak, főleg az előrejelzéseknél kedvezőtlenebb időjárási körülmények miatt ideiglenesen 8%-
kal megemelkedett üzemanyagfogyasztás miatt. 
 
Az autópálya és tranzitköltségek 10%-kal emelkedtek, mivel a kamionok száma 11%-kal bővült. 
 
A fokozódó szállítmányozási tevékenység, valamint az enyhén megnövekedett alvállalkozói költségek 
okán az alvállalkozói és viszontbiztosítási díjak költsége 16%-kal magasabb volt a második 
negyedévben. 
 
A második negyedévben az egyéb költségek főképp a bővülő raktározási tevékenység, valamint a 
magasabb javítási és informatikai költségek miatt nőttek.  
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Egyéb szegmens 

 
| Az Egyéb szegmens eredményadatai (millió EUR)  

    

2017 
2. név. 

2018 
2. név. 

Növekmény 
  

2017 1. 
félév 

2018 1. 
félév 

Növekmény 

(csökkenés) (csökkenés) 

Árbevétel   12,3 13,9 12,7%   24,4 27,8 14,1% 

Közvetlen költség   (9,2) (11,6) (25,3%)   (19,1) (23,7) (24,3%) 

Bruttó fedezet 
  3,1 2,3 (24,9%)   5,3 4,1 (22,5%) 

Működési ráfordítások   (1,2) (0,6) 48,0%   (1,4) (0,7) 53,5% 

EBITDA    1,9 1,7 (10,1%)   3,9 3,5 (11,1%) 

Bruttó margin   25,1% 16,8% (8,4 szp)   21,9% 14,9% (7,0 szp) 

EBITDA margin    15,3% 12,2% (3,1 szp)   16,0% 12,5% (3,5 szp) 

 
A biztosítási piacon a várakozásoknak megfelelően egyre intenzívebbé vált a verseny, a Csoport 
külsős biztosítási ügyfélportfóliójának teljesítménye megfelelt a vezetőségi várakozásoknak. A 
szegmens árbevétele 13%-kal 14 millió euróra nőtt 2018 második negyedévében, szemben a 2017 
azonos időszakában mért 12 millió euróval. 
 
A bruttó fedezet éves összehasonlításban 25%-kal 2 millió euróra esett vissza az első negyedévben, 
főleg a kárigény-költségek inflációs többlete, valamint a magasabb viszontbiztosítási költségek miatt. 
 
Az EBITDA 10%-kal 1,7 millió euróra, az EBITDA margin pedig 3.1 százalékponttal 12%-ra csökkent. 
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Nyilatkozat 
 

 

Alulírottak, mint a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. nevében cégjegyzésre és képviseletre 

feljogosított személyek, a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. törzsrészvények kibocsátójának, a 

WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. képviseletében kijelentjük, hogy a WABERER’S 

INTERNATIONAL Nyrt. felelősséget vállal a tekintetben, hogy a 2018. augusztus 7-én nyilvánosságra 

hozott beszámoló a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. csoport 2018 első féléves és második 

negyedéves eredményeiről az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint 

készült, valós és megbízható képet ad a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. (és a konszolidációba 

bevont vállalkozások) eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és 

veszteségéről; továbbá megbízható képet ad a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. (és a 

konszolidációba bevont vállalkozások) helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb 

kockázatokat és bizonytalansági tényezőket 

 

A 2018 második negyedéves pénzügyi jelentésről független könyvvizsgálói jelentés nem készül. 

 

 

Budapest, 2018. augusztus 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Lajkó Ferenc Erdélyi Barna  

vezérigazgató általános vezérigazgató-helyettes 
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Pénzügyi kimutatások és teljesítménymutatók 
 
WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| A csoport konszolidált eredménykimutatása (IFRS, nem auditált, millió EUR) 
 

2017 2. né. 2017 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé.

Árbevétel 158.0 313.2 184.5 363.4 26.5 50.2 16.8% 16.0%

Közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok (24.2) (47.3) (28.4) (57.4) (4.2) (10.1) (17.5%) (21.3%)

Üzemanyag költségek (27.8) (57.8) (32.7) (64.6) (4.8) (6.8) (17.4%) (11.8%)

Autópálya és tranzit költségek (26.3) (51.5) (35.0) (61.2) (8.7) (9.7) (33.2%) (18.9%)

Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek (32.0) (62.0) (36.1) (79.5) (4.1) (17.6) (12.8%) (28.4%)

Eladott áruk beszerzési értéke (1.8) (4.9) (1.2) (4.5) 0.6 0.3 34.0% 6.8%

Egyéb költségek (7.0) (23.1) (19.1) (36.1) (12.1) (13.1) (172.8%) (56.6%)

Járműértékesítés eredménye 0.9 0.9 0.6 1.7 (0.4) 0.8 (39.3%) 87.7%

Bruttó fedezet 39.8 67.5 32.5 61.7 (7.3) (5.9) (18.3%) (8.7%)

Közvetett bérköltség, juttatások, járulékok (7.4) (14.9) (9.6) (17.6) (2.2) (2.7) (29.3%) (17.8%)

Egyéb közvetett költségek (5.2) (9.7) (5.4) (9.6) (0.2) 0.1 (3.0%) 1.0%

Egyéb bevételek 1.6 3.5 1.2 3.5 (0.3) 0.0 (20.8%) 0.9%

Egyéb ráfordítások (8.2) (8.7) - (1.6) 8.2 7.1 100.0% 81.4%

Kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereség (EBITDA) 20.5 37.7 18.8 36.5 (1.7) (1.3) (8.3%) (3.4%)

Értékcsökkenés és amortizáció (13.3) (25.4) (15.8) (30.9) (2.6) (5.5) (19.3%) (21.6%)

Kamat és adózás előtti eredmény (EBIT) 7.2 12.3 3.0 5.6 (4.3) (6.8) (59.0%) (54.9%)

Pénzügyi eredmény (1.7) (2.7) (3.4) (4.7) (1.7) (2.0) (101.6%) (72.2%)

Adózás előtti eredmény 5.5 9.6 (0.5) 0.9 (6.0) (8.7) (108.9%) (90.8%)

Nyereségadó ráfordítás (2.4) (3.0) 0.2 (1.4) 2.6 1.6 109.6% 52.1%

Folytatódó tevékenységből származó nyereség/veszteség (nettó eredmény) 3.1 6.6 (0.3) (0.6) (3.4) (7.2) (108.3%) (108.4%)

Megbontva:

A Társaság tőketulajdonosainak tulajdonítható 2.7 6.9 (0.2) (0.6) (3.0) (7.6) - (109.3%)

A kisebbségi részesedésnek tulajdonítható 0.4 (0.3) (0.0) 0.1 (0.4) 0.4 - 129.8%

Nem rendszeres tételek 1.7 2.6 0.5 0.7 (1.2) (2.0) - (75.0%)

Rendszeres EBITDA 22.2 40.4 19.0 37.1 (3.2) (3.2) (14.5%) (8.0%)

Rendszeres EBIT 8.9 14.9 3.1 6.2 (5.8) (8.7) (64.7%) (58.4%)
Rendszeres nettó eredmény 4.8 9.2 (0.1) 0.1 (4.9) (9.1) (101.6%) (98.9%)

Megnevezés

2017-es adatok

1 Növekedésként jelenik meg, ha a variancia pozitív hatással van az eredményekre.

2018-as nem auditált 

adatok
Nominális változás év/év1 Százalékos változás év/év

2 A 2016 második negyedévére vonatkozó adatok megváltoztak a 2017 augusztis 14-én publikált Féléves pénzügyi jelentéshez képest. A változás az "Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek" és az "Eladott áruk beszerzési értéke" sorokat érinti. A változás bizonyos, 

alvállalkozók számára értékesített szolgáltatások hibás könyveléséhez köthető. A változás mértéke 2 millió euró és csak a már említett közvetlen költségeket érinti a Nemzetközi Fuvarozási Szegmensben és csak 2016 második negyedévében és nincs hatással a bruttó 

fedezetre vagy bármilyen más pénzügyi profit mérőszámra.
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| Nemzetközi Fuvarozási Szegmens, Szegmens pénzügyi adatok (IFRS szerint, nem, millió EUR) 
 

 

2017 2. né. 2017 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé.

Árbevétel 117.9 235.3 140.1 276.9 22.2 41.6 18.8% 17.7%

Közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok (20.2) (39.6) (23.5) (48.0) (3.2) (8.4) (15.9%) (21.3%)

Üzemanyag költségek (24.7) (51.4) (29.0) (57.3) (4.3) (5.9) (17.3%) (11.4%)

Autópálya és tranzit költségek (21.5) (42.4) (29.8) (51.1) (8.3) (8.7) (38.4%) (20.6%)

Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek (18.9) (36.8) (21.4) (50.9) (2.4) (14.1) (12.7%) (38.2%)

Eladott áruk beszerzési értéke (2.4) (6.8) (2.6) (7.5) (0.2) (0.6) (6.4%) (9.2%)

Egyéb költségek (2.2) (12.1) (10.5) (19.6) (8.3) (7.5) (372.5%) (62.2%)

Járműértékesítés eredménye 0.6 0.5 0.6 1.1 0.0 0.7 0.4% 134.8%

Bruttó fedezet 28.4 46.7 24.0 43.7 (4.4) (2.9) (15.6%) (6.3%)

Közvetett bérköltség, juttatások, járulékok (5.0) (10.1) (7.8) (13.6) (2.8) (3.5) (56.0%) (34.6%)

Egyéb közvetett költségek (3.4) (6.7) (4.3) (7.2) (0.8) (0.5) (24.4%) (7.2%)

Egyéb bevételek 1.3 3.0 1.2 2.7 (0.2) (0.3) (12.1%) (10.0%)

Egyéb ráfordítások (7.8) (7.9) (0.2) (1.3) 7.6 6.6 98.0% 83.8%

Kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereség (EBITDA) 13.6 25.0 13.0 24.3 (0.6) (0.6) (4.4%) (2.6%)

Nem rendszeres tételek 1.7 2.6 0.5 0.7 (1.2) (2.0) - (75.0%)

Rendszeres EBITDA 15.3 27.6 13.2 25.0 (2.1) (2.6) (13.8%) (9.4%)

Megnevezés

2017-es adatok 2018-as nem auditált adatok Nominális változás év/év1 Százalékos változás év/év

2 A 2016 második negyedévére vonatkozó adatok megváltoztak a 2017 augusztis 14-én publikált Féléves pénzügyi jelentéshez képest. A változás az "Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek" és az "Eladott áruk beszerzési értéke" sorokat érinti. A változás bizonyos, 

alvállalkozók számára értékesített szolgáltatások hibás könyveléséhez köthető. A változás mértéke 2 millió euró és csak a már említett közvetlen költségeket érinti a Nemzetközi Fuvarozási Szegmensben és csak 2016 második negyedévében és nincs hatással a bruttó fedezetre 

vagy bármilyen más pénzügyi profit mérőszámra.

1 Növekedésként jelenik meg, ha a variancia pozitív hatással van az eredményekre.
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| Regionális Szerződéses Logisztika, szegmens, pénzügyi adatok (IFRS, nem auditált, millió EUR) 
 

 

2017 2. né. 2017 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé.

Árbevétel 31.2 60.0 33.9 65.1 2.7 5.1 8.7% 8.4%

Közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok (4.0) (7.7) (5.0) (9.3) (1.0) (1.6) (25.9%) (21.3%)

Üzemanyag költségek (3.2) (6.5) (3.7) (7.4) (0.6) (0.9) (17.6%) (14.1%)

Autópálya és tranzit költségek (4.8) (9.2) (5.3) (10.2) (0.5) (1.0) (9.7%) (10.9%)

Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek (7.2) (13.7) (8.3) (15.4) (1.2) (1.8) (16.4%) (12.9%)

Eladott áruk beszerzési értéke (1.0) (1.8) (0.7) (1.3) 0.3 0.5 29.6% 26.6%

Egyéb költségek (2.6) (4.9) (4.1) (7.0) (1.5) (2.0) (59.7%) (41.7%)

Járműértékesítés eredménye 0.2 0.2 (0.0) 0.6 (0.2) 0.3 (102.1%) 133.6%

Bruttó fedezet 8.7 16.5 6.8 15.0 (1.9) (1.5) (22.2%) (9.0%)

Közvetett bérköltség, juttatások, járulékok (1.9) (3.8) (1.5) (3.2) 0.4 0.6 22.3% 15.0%

Egyéb közvetett költségek (1.9) (3.6) (1.7) (3.5) 0.2 0.1 12.5% 3.3%

Egyéb bevételek 0.5 0.5 0.3 0.7 (0.2) 0.1 (42.5%) 27.7%

Egyéb ráfordítások (0.4) (0.7) 0.2 (0.3) 0.6 0.4 144.8% 59.8%

Kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereség (EBITDA) 5.0 8.9 4.1 8.7 (0.9) (0.2) (18.2%) (2.4%)

Megnevezés

2017-es adatok

1 Növekedésként jelenik meg, ha a variancia pozitív hatással van az eredményekre.

2018-as nem auditált adatok Nominális változás év/év1 Százalékos változás év/év
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| Egyéb szegmens, pénzügyi adatok (IFRS, nem auditált, millió EUR) 
 

 

2017 2. né. 2017 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé.

Árbevétel 12.3 24.4 13.9 27.8 1.6 3.4 12.7% 14.1%

Közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok - - - - - - - -

Üzemanyag költségek - - - - - - - -

Autópálya és tranzit költségek - - - - - - - -

Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek (5.9) (12.0) (7.1) (14.2) (1.2) (2.2) (20.3%) (18.4%)

Eladott áruk beszerzési értéke - - - - - - - -

Egyéb költségek (3.3) (7.1) (4.4) (9.5) (1.1) (2.4) (34.0%) (33.9%)

Járműértékesítés eredménye - - - - - - - -

Bruttó fedezet 3.1 5.3 2.3 4.1 (0.8) (1.2) (24.9%) (22.5%)

Közvetett bérköltség, juttatások, járulékok (0.6) (1.0) (0.4) (0.7) 0.2 0.3 33.5% 28.0%

Egyéb közvetett költségek (0.5) (0.6) (0.1) (0.1) 0.5 0.5 89.3% 79.5%

Egyéb bevételek (0.1) 0.2 0.8 0.8 0.9 0.6 940.0% 270.0%

Egyéb ráfordítások (0.0) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.0) (231.0%) (65.5%)

Kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereség (EBITDA) 1.9 3.9 1.7 3.5 (0.2) (0.4) (10.1%) (11.1%)

Megnevezés

2017-es adatok

1 Növekedésként jelenik meg, ha a variancia pozitív hatással van az eredményekre.

2018-as nem auditált adatok Nominális változás év/év 1 Százalékos változás év/év
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| Szegmensek közötti átadás az eredménykimutatásban (IFRS, nem auditált, millió EUR) 
 

 

2017 1. né. 2017 2. né. 2018 2. né. 2018 1. fé.

Árbevétel (3.1) (3.5) (3.4) (6.4)

Közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok - - - -

Üzemanyag költségek 0.0 0.0 0.0 0.0

Autópálya és tranzit költségek 0.1 0.1 0.1 0.2

Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek 0.3 (0.0) 0.7 0.9

Eladott áruk beszerzési értéke 2.2 1.6 2.1 4.3

Egyéb költségek 0.1 1.1 -

Járműértékesítés eredménye - 0.2 (0.0) (0.0)

Bruttó fedezet (0.5) (0.5) (0.6) (1.2)

Közvetett bérköltség, juttatások, járulékok - - - -

Egyéb közvetett költségek 0.6 0.6 0.6 1.2

Egyéb bevételek (0.1) (0.2) (0.0) (0.1)

Egyéb ráfordítások - - - (0.0)

Kamat, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti nyereség (EBITDA) - - - -

Megnevezés

2017-es adatok 2018-as nem auditált adatok
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| A csoport konszolidált mérlege (nem auditált, millió EUR) 
 

 

2017

június 30.

2017 december 

31.
2018 június 30.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Ingatlanok 21.6 21.4 21.6

Beruházások 4.2 1.1 1.7

Járművek 248.6 294.4 315.5

Egyéb berendezések 6.7 7.0 6.5

Tárgyi eszközök összesen 281.1 323.9 345.3

Immateriális javak 2.2 9.0 11.0

Üzleti vagy cégérték 18.5 53.4 53.4

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök - Adósságinstrumentumok - hosszú lejárat 44.1 37.7 43.6

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök - Tőkeinstrumentumok - hosszú lejárat 5.8 5.7 5.7

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök 0.5 0.1 (0.1)

Viszontbiztosít részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból 16.3 20.6 24.4

Halasztott adó követelés 0.4 2.2 3.3

ÖSSZES BEFEKTETETT ESZKÖZ 368.8 452.5 486.5

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek 3.2 3.8 3.7

Tényleges nyereségadók (társasági és különadó, iparűzési adó) 4.7 1.5 2.8

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 101.6 119.3 125.6

Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok 45.0 45.0 55.3

Pénzeszközök 38.5 59.0 49.6

Értékesítésre tartott eszközök 0.1 0.2 0.3

ÖSSZES FORGÓESZKÖZ 193.1 228.8 237.4

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 561.9 681.4 723.9

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 5.1 6.2 6.2

Tartalékok 109.7 162.7 157.6

Átváltási különbözet (1.0) (1.4) -

Anyavállalatra jutó saját tőke 114.7 167.2 161.8

Külső tagok részesedése 6.4 8.3 0.1

ÖSSZES SAJÁT TŐKE 121.0 175.5 161.9

KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része - - -

Lízing kötelezettségek éven túli része 167.3 206.8 235.5

Halasztott adó kötelezettség 2.7 1.3 0.5

Céltartalékok 22.5 21.7 20.2

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - 6.4 7.3

Biztosítástechnikai tartalékok 34.5 41.6 52.4

ÖSSZES HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 227.0 277.8 315.9

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 18.3 5.2 16.7

Lízing kötelezettségek éven belüli része 74.3 81.4 75.3

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 92.6 114.4 115.5

Tényleges nyereségadók (társasági és különadó, iparűzési adó) 0.6 0.6 1.1

Céltartalékok - 3.4 1.7

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és származékos pénzügyi instrumentumok 24.2 19.2 31.0

Biztosítástechnikai kötelezettségek 3.8 3.9 4.7

ÖSSZES RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 213.8 228.1 246.1

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 440.8 505.9 561.9

FORRÁSOK ÖSSZESEN 561.9 681.4 723.9

ADÓSSÁG

Bruttó tőkeáttétel 260.0 293.4 327.5

Nettó tőkeáttétel 221.4 234.4 277.9

Nettó tőkeáttételi mutató (EBITDA szorzat) 3.2 2.8 3.4

Nettó rendszeres tőkeáttételi mutató (rendszeres EBITDA szorzata) 2.9 2.7 3.4
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| Csoport konszolidált cash flow kimutatás (nem auditált, millió EUR) 
 
 
 

 
2017 1. né. 2017 1. félév 2018 1. né. 2018 1. félév

Adózás előtti eredmény 3.5 9.6 1.37 0.88

Egyéb devizás eszközökön és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam veszteség/nyereség (-)(0.0) 0.6 0.1 2.2

Elszámolt értékcsökkenés és amortizáció 12.2 25.4 15.1 30.9

Értékvesztés (0.0) 0.1 (0.0) (0.1)

Kamatráfordítás 0.9 2.2 1.0 2.4

Kapott kamatok (0.0) (0.1) 0.2 (0.1)

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (3.1) 2.9 (0.4) (3.1)

Biztosítástechnikai tartalékok változása 3.9 2.6 5.8 7.0

Tárgyi eszközök értékesítésének eredménye (0.0) 0.0 (0.0) (0.0)

Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének eredménye (0.0) (0.9) (1.1) (1.7)

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás, működő tőke változás előtt 17.3 42.4 22.0 38.3

Készletek állományváltozása 0.3 0.1 0.1 0.0

Vevők állományváltozása (11.8) (13.7) (5.0) (6.2)

Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok állományváltozása (0.2) (4.9) (3.8) (9.4)

Szállítók állományváltozása 3.2 6.0 (10.2) (1.0)

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és származékos pénzügyi instrumentumok állományváltozása 0.4 12.7 3.1 5.8

Biztosítástechnikai kötelezettségek változása (2.5) (3.2) (3.5) 0.9

Fizetett nyereségadó (2.3) (3.9) (2.6) (3.5)

I. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 4.4 35.4 0.1 25.0
- -

Tárgyi eszközök beszerzése (1.8) (3.3) (1.2) (6.7)

Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 0.0 0.3 0.2 0.2

Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének bevétele 2.1 5.3 10.7 17.4

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök változása 0.2 0.4 (0.1) 0.2

Biztosítói adósság és tőkeinstrumentumok változása (1.7) (5.6) (3.4) (5.8)

Akvizíciós céllal kifizetett előleg - - - -

Pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek akvizícióból - - - -

Kapott kamatok 0.0 0.1 (0.2) 0.1

II. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzáramlás (1.2) (2.7) 6.0 5.3

Hitelfelvétel - 3.3 12.5 11.5

Hitel- és kölcsön törlesztés, -visszafizetés - - -

Lízingtörlesztés (9.8) (24.1) (12.3) (29.5)

Lízingtörlesztés kivásárlás során értékesítéshez (0.1) (2.2) (8.5) (12.9)

Fizetett kamatok (0.9) (2.2) (1.0) (2.4)

Fizetett osztalék - (0.6) (0.1)

Kisebbségi részesedés kivásárlása (5.4)

Saját részvények (1.0)

Tőkeemelés - - -

Kapcsolt vállalkozás felvásárlása - - -

III. Finanszírozási műveletekből származó nettó pénzáramlás - - (9.3) (39.6)

IV. Pénzeszközök változása - - - (3.2) -

Pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek állomány az év elején 31.7 31.7 59.0

Pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek állomány az év végén 24.0 38.5 55.8 -

Free cash flow 4.5 39.0 13.8 34.5
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| Csoport konszolidált tőkeváltozás kimutatás (IFRS, nem auditált, millió EUR) 
 
 

 

Jegyzett 

tőke
Tartalékok

Átváltási 

külön-bözet

Anya-

vállalatra 

jutó saját 

tőke

Ellen-őrzést 

nem 

biztosító 

része-sedés

Összes 

saját tőke

Nyitó érték 2017. január 1. 5.0 102.1 (0.7) 106.4 7.9 114.2- - - - - -

Cash flow fedezeti instrumentumok valós érték különbözeteinek 

halasztott adóval csökkentett értéke
- 0.7 - 0.7 - 0.7

Külföldi érdekeltségben keletkezett árfolyamkülönbözet - - 0.3 0.3 - 0.3
- - - - - -

Egyéb átfogó jövedelem - 0.7 0.3 1.0 - 1.0
- - - - - -

Tárgyévi eredmény - 3.7 - 3.7 (0.8) 2.9
- - - - - -

Teljes átfogó jövedelem - 4.4 0.3 4.7 (0.8) 3.9
- - - - - -

Külső tulajdonosnak fizetett osztalék - - - - - -

Átváltási különbözet - - - - - -

Saját részvény visszavásárlása - - - - - -

Kisebbségben történt változások - - - - - -

Egyéb mozgás - (0.3) - (0.3) (0.0) (0.4)- - - - - -

Záróérték 2017. június 30. 5.0 106.1 (0.5) 110.7 7.1 117.8

- - - - - -

Cash flow fedezeti instrumentumok valós érték különbözeteinek 

halasztott adóval csökkentett értéke
- (1.4) - (1.4) - (1.4)

Külföldi érdekeltségben keletkezett árfolyamkülönbözet - - (1.3) (1.3) - (1.3)
- - - - - -

Egyéb átfogó jövedelem - (1.4) (1.3) (2.7) - (2.7)
- - - - - -

Tárgyévi eredmény - 14.6 - 14.6 0.9 15.5
- - - - - -

Teljes átfogó jövedelem - 13.2 (1.3) 11.9 0.9 12.8- - - - - -

Tőkeemelés új részvények kibocsátásával 1.1 49.2 - 50.2 - 50.2

Tőkeemelés közvetlen költsége - (3.4) - (3.4) - (3.4)

MRP szervezet részére juttatott saját részvény 0.1 - - 0.1 - 0.1

Akvizícóból származó tőke - (1.9) - (1.9) - (1.9)

Külső tulajdonosnak fizetett osztalék

Kisebbség osztalék eltérítés

Kisebbségben történt változások

Egyéb mozgás - - - - - -

Záró érték 2017. december 31. 6.2 162.7 (1.7) 167.2 8.3 175.5

Cash flow fedezeti instrumentumok valós érték különbözeteinek 

halasztott adóval csökkentett értéke
- (0.6) - (0.6) - (0.6)

Külföldi érdekeltségben keletkezett árfolyamkülönbözet - - 0.3 0.3 (0.1) 0.3
- - - - - -

Egyéb átfogó jövedelem - (0.6) 0.3 (0.3) (0.1) (0.4)
- - - - - -

Tárgyévi eredmény - (0.4) - (0.4) 0.1 (0.3)
- - - - - -

Teljes átfogó jövedelem - (1.0) 0.3 (0.7) 0.1 (0.6)- - - - - -

Kisebbségben történt változások - (1.7) - (1.7) 1.7 -

Egyéb mozgás - 0.0 - 0.0 (0.0) 0.0- - - - - -

Záró érték 2018. június 30. 6.2 160.0 (1.4) 164.8 10.1 174.8  
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| A Csoport és a szegmensek működésének teljesítménymutatói 
 

2017 2. né. 2017 1. fé. 2018 2. né. 2018 1. fé.

Csoport

Munkavállalók létszáma 6 768 6 802 7 993 7 915

Kamionsofőrök átlagos száma 5 014 5 044 5 914 5 852

Kamionok átlagos száma 3 787 3 734 4 485 4 394

ITS*

Kamionsofőrök átlagos száma 4 170 4 192 5 013 4 962

Kamionok átlagos száma 3 123 3 080 3 747 3 670

Kamionok átlag életkora (év) 2.3 2.3 2.1 2.2

Összes megtett kilométer (millió) 103.6 204.0 115.2 224.8

Átlagos rakottsági mutató 91.9% 92.0% 91.0% 90.9%

Egy rakott kilométerre jutó bevétel (EUR) 0.98 0.98 1.04 1.03

Kamiononkénti átlagos futásteljesítmény havonta 11 054 11 035 10 245 10 211

Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 kilométer) 29.2 30.2 28.0 28.9

Üzemanyag ár (EUR / liter) 0.82 0.84 0.91 0.89

Kamiononkénti átlagos sofőrszám 1.34 1.36 1.34 1.35

Javítási és karbantartási költségek (EURc/km) 3.6 4.0 5.1 5.0

Biztosítási díjak (EUR / kamion / év) 6 864 6 903 5 171 5 187

Sofőrköltség (EURc / km) 19.1 19.0 21.2 21.2

Tranzit költség (EURc / km) 21.1 21.2 22.4 22.4

Fuvarozási napok száma 60.9 121.0 60.4 60.4

RCL

Kamionsofőrök átlagos száma 844 852 901 890

Kamionok átlagos száma 664 654 738 724

Összes megtett kilométer (millió) 14.7 28.5 14.7 29.0

Kamiononkénti átlagos futásteljesítmény havonta 7 343 7 236 6 619 6 672

Raktárkapacitás (négyzetméter) 196 617 186 002 201 775 200 308

Egy használt m2 raktárkapacitásra jutó bevétel (EUR/év) 125 125 124 126

Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 kilométer) 27.9 28.3 30.1 30.1

Üzemanyag ár (EUR / liter) 0.80 0.84 0.84 0.84

Javítási és karbantartási költségek (EURc/km) 5.5 5.3 4.7 3.9

Biztosítási díjak (EUR / kamion / év) 2 223 2 209 2 318 2 374

Sofőrköltség (EURc / km) 22.7 22.5 26.1 25.6

Tranzit költség (EURc / km) 21.3 20.9 23.8 23.8

Egyéb**

Solvency II mutató (%) 162 162 n.a. n.a.

SCR (Solvency Tőkekövetelmény) 18.9 18.9 n.a. n.a.

Tier 1 tőke 30.7 30.7 n.a. n.a.

2017-es adatok 2018-as adatok

** Míg az Egyéb szegmens a Biztosítótársaság külső ügyfelek számára végzett tevékenységét és a Csoport néhány kisebb súlyú tevékenységét 

tartalmazza, az itt bemutatott operatív teljesítménymutatók a teljes Biztosítótársaságra vonatkoznak.

* A Nemzetközi Fucvarozási Szegmens adatai tartalmazzák a Link adatait 2017 harmadik negyedévében és az azutáni időszakokban, kivéve a 

"Kamionok átlag életkora" mutatót, amely nem tartalmazza a Link-et.

 


