
 

 

   

2018. NEGYEDIK NEGYEDÉVES PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ  

A Waberer’s intézkedései a nemzetközi fuvarozási marginok visszaesésének kezelését 

célozzák 

 

Budapest, 2019. március 19. – A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. ma ismertette a 2018. 
december 31. napjával zárult három hónap pénzügyi eredményeit. 
 
 

Fő üzenetek, 2018 negyedik negyedév 

 A nyereségesség helyreállítása érdekében bevezetett intézkedések közé tartozik a 
járműállomány csökkentése, a kereskedelmi útvonalak optimalizálására irányuló program, a 
tranzitköltség és az üzemanyag-költség optimalizálása, a létszámcsökkentés, valamint a 
munkaerőköltségeken elérendő megtakarítás  

 A bevétel 2018 negyedik negyedévében 4%-kal 186 millió euróra emelkedett  
 A Nemzetközi Fuvarozási Szegmens bevétele 2%-kal bővült, elsősorban az 5%-kal 

magasabb árszintnek köszönhetően  
 A magasabb áraknak, valamint a bővülő fuvarozási és raktározási kapacitásnak köszönhetően 

a Regionális Kontrakt Logisztika szegmens bevétele 13%-kal növekedett 
 A rendszeres EBITDA 2018 negyedik negyedében 9,6 millió euróra csökkent 

 A Nemzetközi Fuvarozási Szegmensben a rendszeres EBITDA az alacsonyabb 
járműkihasználtsághoz vezető ármódosítás miatt 62%-kal visszaesett 

 A Regionális Kontrakt Logisztika szegmensben a magasabb munkabérek és az 
üzemanyagárak kedvezőtlen hatása miatt az EBITDA 44%-kal csökkent  

 A rendszeres EBIT -9 millió euróra csökkent, a rendszeres nettó eredmény pedig -11 millió 
euróra esett vissza 

 A nettó tőkeáttétel a rendszeres EBITDA 4,3-szorosára bővült 
 A forgótőke-gazdálkodás javulásának köszönhetően a 2018. évi szabad cash flow 14 millió 

euróra növekedett 
 A negyedév során az egyszeri tételek 6,2 millió eurót tettek ki, beleértve a 5,8 millió eurós 

goodwill értékvesztést, valamint 0,4 millió euró végkielégítési kiadást  
 

|Legfontosabb adatok1 (egyéb megjelölés hiányában millió euróban) 

  
 2017 4. 

n.év  
2018 4. 

n.év 
Növekmény 
(csökkenés)  

2017 12 
hónap 

2018 12 
hónap 

Növekmény 
(csökkenés) 

Árbevétel  178,9 185,9 3,9%   674,4 731,9 8,5% 

EBITDA (rendszeres)  20,5 9,6 (53,3%)   85,8 64,2 (25,2%) 

EBIT (rendszeres)  4,9 (8,8) -   29,7 (2,0) - 

Nettó eredmény (rendszeres)  6,0 (11,4) -   21,4 (13,9) - 

EPS (EUR)  0,30 (1,00) -   1,03 (1,19) - 

EBITDA margin (rendszeres)  11,4% 5,1% (6,3 pp)   12,7% 8,8% (4,0 pp) 

EBIT margin (rendszeres)  2,7% -4,7% (7,5 pp)   4,4% -0,3% (4,7 pp) 

Nettó eredmény margin (rendszeres)  3,3% -6,1% (9,4 pp)   3,2% -1,9% (5,1 pp) 

Átlagos járműállomány  4 303 4 581 6,5%   3 978 4 450 11,9% 

1 A nem IFRS szerinti mérőszámok és kulcsfontosságú teljesítménymutatók meghatározása a 2018. április 16. napján közzétett 
2017. évi éves beszámolóban található, amely a Társaság honlapján a 
http://www.waberers.com/files/document/document/480/Waberer_AR_2017_ENG_small.pdf címen érhető el. 

 

http://www.waberers.com/files/document/document/480/Waberer_AR_2017_ENG_small.pdf


 

 

 

Vezérigazgatói vélemény 
 
Robert Ziegler, a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. vezérigazgatója elmondta: „2018 kétségkívül 
egy kihívásokkal teli év volt a Waberer’s számára. A Társaság az év során fokozódó 
költségnyomással szembesült, másrészről az év második felében kapacitástöbblet terhelte 
működését. A Társaság így alacsonyabb nyereséghányaddal és a komplett rakományok európai 
piacán gyorsan változó, versengő környezettel nézett szembe. 
 
Amikor 2019 februárjában csatlakoztam a Waberer’s csapatához, örömmel tapasztaltam, hogy 
számos kihívás kezelésére több rövidtávú intézkedés véghezvitele is megkezdődött. Ugyanakkor az is 
nyilvánvalóvá vált számomra, hogy a Waberer’s-ben mélyebb változásokra is szükség van, amelyet 
örömmel vezetek majd. A cégnél eltöltött első heteimben személyesen felügyeltem a rövidtávú 
intézkedések további finomítását azzal a céllal, hogy a lehető leghamarabb visszaállítsuk a Csoport 
nyereségességét, és elkezdtem a jövőbeli tervek körvonalazását is.  
 
A rövid távú intézkedések legfontosabb eleme a veszteséget termelő kapacitások csökkentése, ami a 
járműállományunk kihasználtságának fokozásának legfontosabb hajtóereje kell legyen. Több mint 300 
kamion megrendelését állítottunk le, és készek vagyunk további flottacsökkentést végrehajtani, 
amennyiben a gépjárműállomány profitabilitása nem javul eléggé. Alapos elemzést végeztünk a 
megrendelések és a végrehajtás összetételének részleteiről annak érdekében, hogy csak a 
veszteséget termelő elemeket csökkentsük, és ne azokat, amelyek a Társaság számára értéket 
termelnek. Másodsorban alaposan átvizsgáltuk közvetlen költségeinket, amelynek során azt 
tapasztaltuk, hogy van lehetőség további optimalizálásra az útvonalválasztásban, így a nemzetközi 
flottánk tevékenységének bizonyos kulcsterületein csökkenthetjük a tranzit- és üzemanyagköltségeket. 
Harmadsorban a Csoport a közvetett költségek terén is széleskörű csökkentésbe kezdett, amely 
költségcsökkentés során a külső szerződések költségein is megtakarításokat könyvelhetünk el, saját 
létszámunk jelentős csökkentése mellett. Bár ezek az intézkedések 2018 végén egyszeri negatív 
hatással jártak az eredményre nézve, 2019 során fokozatosan hozzájárulnak majd annak javulásához. 
 
E rövidtávú intézkedések azonban önmagukban nem elégségesek ahhoz, hogy a Waberer’s számára 
fenntartható, nyereséges növekedési pályát jelöljenek ki. Több olyan strukturális problémát is 
azonosítottunk, amelyek miatt a mai változó piacon nem lehetünk igazán versenyképes szereplők. 
Hogy csak egyet mondjak: agilisabban kell reagálnunk az ügyfeleink igényeire és az európai és a 
regionális fuvarozási, logisztikai piac változásaira. Emellett üzleti mixünk túl nagy mértékben 
támaszkodik saját járműállományunkra, jobban kell egyensúlyoznunk a saját tulajdonú és a szerződött 
kapacitások igénybevétele között. Végül, de nem utolsósorban, szeretnénk, ha könnyebb lenne velünk 
üzletet kötni, és ennek során magas színvonalon szolgáltató, megbízható partnerként szeretnénk 
megjelenni. E kihívások leküzdése érdekében jelenleg együtt dolgozunk az Igazgatósággal, a 
munkatársainkkal, az ügyfeleinkkel, valamint piaci szakértőkkel, és az év során bemutatjuk új 
stratégiánkat. 
 
A 2019-es év az átalakulás éve lesz a Waberer’s számára. Útközben azonban sosem tévesztjük szem 
elől a végső célt, hogy tulajdonosaink számára hosszútávon értéket teremtsünk.”  
 
WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. 

A jelentés jövőre vonatkozó állításokat is tartalmazhat. A nem múltbeli tényekre (köztük a véleményünkre és várakozásainkra) 
vonatkozó állítások a jövőre vonatkozó állítások. Ezek a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseinken alapulnak, tehát nem 

célszerű túlzott mértékben ezekre támaszkodni. A jövőre vonatkozó állítások a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és 

nem vállalunk kötelezettséget ezek bármelyikének nyilvános frissítésére újabb információk vagy jövőbeni események fényében.  

A jövőre vonatkozó állítások szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet: számos olyan fontos 

tényező állhat fenn, amelyek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításokban szereplőktől. 

Ilyen tényezőket többek között a http://waberers.com/hu/befektetoknek címen elérhető, weblapunkon is közzétett, 2017. június 15. 

napján kelt és a Magyar Nemzeti Bank 2017. június 16-i, H-KE-III-426/2017. számú határozatában közzétételre engedélyezett 

kibocsátási tájékoztató tartalmaz. 

http://www.waberers.com/en/investors
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Vezetői elemzés 
 

A cégcsoport tárgyidőszaki eredménye 
 

|Eredménykimutatás (millió EUR) 

  2017 4. n.év 2018 4. n.év 
Növekmény 
(csökkenés)  

2017 teljes 
év 

2018 teljes 
év 

Növekmény 
(csökkenés) 

Árbevétel  178,9 185,9 3,9%   674,4 731,9 8,5% 

Közvetlen költség  (142,4) (157,3) (10,4%)   (533,8) (610,2) (14,3%) 

Bruttó fedezet  36,5 28,6 (21,6%)   140,6 121,7 (13,4%) 

Közvetett költség  (16,7) (25,3) (50,8%)   (57,8) (64,5) (11,6%) 

Nem rendszeres tételek  0,8 6,2     3,0 7,0   

EBITDA (rendszeres)  20,5 9,6 (53,3%)   85,8 64,2 (25,2%) 

Értékcsökkenés és amortizáció  (15,6) (18,3) (17,8%)   (56,0) (66,2) (18,1%) 

EBIT (rendszeres)  4,9 (8,8) -   29,7 (2,0) - 

Pénzügyi eredmény  0,2 (1,5) -   (3,6) (6,9) (92,8%) 

Adók  0,8 (1,1) -   (4,8) (5,0) (5,3%) 

Nettó eredmény (rendszeres)  6,0 (11,4) -   21,4 (13,9) - 

Bruttó margin  20,4% 15,4% (5,0 szp)   20,8% 16,6% (4,2 szp) 

EBITDA margin (rendszeres)  11,4% 5,1% (6,3 szp)   12,7% 8,8% (4,0 szp) 

EBIT margin (rendszeres)  2,7% (4,7%) (7,5 szp)   4,4% (0,3%) (4,7 szp) 

Nettó eredmény margin (rendszeres)  3,3% (6,1%) (9,4 szp)   3,2% (1,9%) (5,1 szp) 

 

 
Gazdasági környezet 
 
Az európai gazdasági környezetet a negyedik negyedévben lassulás jellemezte, mivel a Csoport 
eurozónába tartozó, egyes kulcsfontosságú piacainak GDP-je csekély, esetenként negatív 
növekedést mutatott a megadott időszakban. Emellett a fuvarozási szolgáltatások iránti kereslet 
csökkenéséhez hozzájárultak a gépjárműipari ágazat egyes gyáraiban előforduló leállások is, az 
összipari termelés pedig 2-4%-kal zsugorodott a negyedik negyedévben. A kiskereskedelmi szezon is 
gyenge volt, összességében kevesebb, mint 2%-os növekedéssel és a Csoport egyes 
kulcsfontosságú európai piacain csökkenéssel. Az európai fuvarozási ágazat kapacitásbőségére 
vonatkozó mutatók romlottak, becslések szerint 2017 azonos időszakához képest akár 6%-kal is 
visszaeshettek az európai fuvarozási piac árai. A belföldi gazdasági környezet azonban továbbra is 
kedvező maradt: 2018 negyedik negyedévében a GDP 5%-kal, az ipari termelés és a 
kiskereskedelem pedig ehhez hasonló mértékben bővült.1 
 
 
Árbevétel 
 
A Csoport árbevétele az előző év azonos időszakával összevetve 4%-kal, 186 millió euróra 
emelkedett 2018 negyedik negyedében. A növekmény a nemzetközi és regionális szegmens átlagos 
árainak növeléséhez vezető áremelési stratégia révén valósult meg. A Csoport gépjárműkapacitása az 
előző év azonos időszakához képest 7%-kal bővült, e kapacitás kihasználtságának csökkenése 
azonban a magasabb árak hatásának zömét ellensúlyozta. A kereslet lassulása a szállítmányozási és 
logisztikai árbevételre is hatást gyakorolt, bár csekélyebb mértékben. 
 
 
Bruttó fedezet, EBITDA és EBIT 
 
A piaci hatások kihasználtságra gyakorolt hátrányos következménye miatt 2018 negyedik 
negyedévében a bruttó fedezet 22%-kal visszaesett 29 millió euróra, a bruttó margin 5 

                                                           
1 Forrás: Eurostat, Transporeon 
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százalékponttal 15,4%-ra csökkent. A rendszeres EBITDA az előző év azonos negyedévéhez képest 
53%-os csökkenést, 10 millió eurós éréket mutatott. A rendszeres EBIT 9 millió eurós veszteséget 
mutat az alacsonyabb EBITDA és a kibővült gépjárműállomány magasabb értékcsökkenése 
eredményeképpen. A negyedik negyedévben a rendszeres EBITDA és a rendszeres EBIT margin 
rendre 5,2% illetve -5,1% lett.  
 
A közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok, amelyek elsősorban a járművezetők 
javadalmazásából állnak, az előző év azonos időszakához képest 13%-kal 32 millió euróra 
emelkedtek 2018 negyedik negyedévében. Kilométerenként számítva a járművezetői bérek a 
nemzetközi szegmensben átlagosan 8%-kal, a regionális szegmensben 24%-kal emelkedtek.  
 
Az üzemanyag költségek 2018 
utolsó negyedévében 12%-kal 33 
millió euróra emelkedtek. A 
növekmény tükrözi az átlagos 
üzemanyagárak nemzetközi és a 
regionális szegmensben látott 
rendre 11%-os és 17%-os 
emelkedését az előző év azonos 
időszakához képest, amelyet 
kiegészített a magasabb 
kilométerszám és az 
üzemanyagfogyasztásban elért 
megtakarítás egymást ellentételező 
hatása. 
 
Az autópálya és tranzitköltségek 
6%-kal, 32 millió euróra bővültek 
2018 negyedik negyedévében, 
2017 azonos időszakához mérve. 
A különbözet főleg a nemzetközi 
szegmensben jelentkező 
kilométerenkénti tranzitdíjak 
drágulásának tudható be.  
 
Az alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek az előző év hasonló időszakához képest stabilan, 
41 millió eurón állt, mivel a visszafogott kereslet miatt nem növekedett a szállítmányozási 
tevékenység.  
 
Az egyéb közvetett költségek leginkább a magasabb javítási-karbantartási költségek és a 
biztosítótársaság felgyorsult kárigény-feldolgozási tevékenysége okán felmerülő magasabb 
kárrendezési költségek miatt 51%-kal 19 millió euróra nőttek.  
 
2018 negyedik negyedében a közvetett bérek és juttatások 13%-kal, 12 millió euróra nőttek a bérek 
előző évhez képest megvalósult növekedése, valamint a létszámcsökkentés 0,4 millió eurós egyszeri 
költségei miatt. Az egyéb működési bevételek 15%-kal 2,4 millió euróra csökkentek. A Link 
goodwilljének egyszeri, 5,8 millió eurót kitevő értékvesztése által vezérelt egyéb működési kiadások 
9,7 millió euróra nőttek. 
 
Az előző év utolsó negyedévében az értékcsökkenés és értékvesztés elsősorban a flottabővítés 
eredményeként 18 millió euróra emelkedett. 
 
 
Nettó eredmény 
 

| A Csoport árbevétele, költségtételei és EBITDA-ja 2017 és 

2018 4. negyedévében (millió EUR) 

    
2017 4. 

n.év 
  

2018 4. 
n.év 

  
Növekmény 
(csökkenés) 

Árbevétel   178.9   185.9   3.9% 

Közvetlen bérktg., juttatások, járulékok   (28.2)   (31.8)   (12.7%) 

Üzemanyag költségek   (29.9)   (33.3)   (11.5%) 

Autópálya és tranzitköltségek   (29.7)   (31.6)   (6.4%) 

Alvállalkozói és viszontbizt.-i költségek   (40.6)   (40.7)   (0.1%) 

Egyéb költségek   (12.4)   (18.7)   (51.3%) 

ELÁBÉ* és járműért. eredmény   (1.7)   (1.2)   27.5% 

Bruttó fedezet   36.5   28.6   (21.6%) 

Közvetett bérkt., juttatások, járulékok   (10.3)   (11.7)   (13.2%) 

Egyéb szolgáltatások   (6.0)   (6.2)   (4.2%) 

Egyéb működési bevételek   2.8   2.4   (14.8%) 

Egyéb működési kiadások   (3.2)   (9.7)   - 

Nem rendszeres tételek   0.8   6.2   721.4% 

Rendszeres EBITDA   20.5   9.6   (53.3%) 
*  

* Eladott áruk beszerzési értéke 
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2018 negyedik negyedévében a pénzügyi 
eredmény 1,5 millió euró veszteségként merült 
fel. A pénzügyi eredmény kamatkiadás része 1,3 
millió eurót tett ki, ez mintegy 1,5%-os implicit 
kamatlábat jelent. A devizahatások további 0,2 
millió eurós negatív hatással bírtak a pénzügyi 
eredményre. 
 
Az adókiadások 1,1 millió euróra rúgtak 2018 
utolsó negyedévében. Az időszak alacsonyabb 
adózás előtti eredménye alacsony mértékű 
társasági adófizetést jelentett, ugyanakkor az 
árbevételen alapuló helyi adók is ezen a soron 
szerepelnek. 
 
A rendszeres nettó eredmény 11,4 millió euró 
veszteséget mutatott 2018 negyedik 
negyedévében, ez -1 euró higított 
részvényenkénti hozammal jár együtt.  
 
A saját tőke 21,7 millió euróval 145,1 millió 
euróra csökkent, az előző beszámolási időszak 
végén 2018. szeptember 30-án fennállt saját tőkével szemben, aminek oka főként a 2018 negyedik 
negyedévében a rendszeres nettó eredményben felmerült veszteség és a 5,8 millió eurós nem 
készpénzben felmerült goodwill értékvesztés miatt 6,2 millió eurót elért nem rendszeres tételek. 
Százalékban kifejezve ez a csökkenés meghaladja a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal 
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. 
mellékletének 1.10 pontjában meghatározott közzétételi küszöböt. 
 
 
 

A Csoport cash flow-ja és adóssága 
 
Cash flow 
 

|Cash flow kimutatás (millió EUR)  

    
2017 

teljes év 
 

2018 
teljes év 

Működésből származó (felhasznált) cash flow  84.5  81.5 
ebből: forgótőke változása  (5.0)  12.3 

Befektetési és finanszírozási tevékenységből származó (felhasznált) cash flow   (57.1)   (82.8) 

Készpénz és készpénz-egyenértékesek változása    27.3  (1.3) 

Szabad cash flow  11.2  13.8 
Beruházások   (11.9)  (14.2) 

 

 
A működésből származó cash flow 81 millió eurós összege 2018-ban némileg elmaradt az előző 
évitől, főleg mivel az alacsonyabb adózás előtti eredmény több mint ellentételezte a forgótőke-
gazdálkodás további javulásának pozitív hatását. 
 
A befektetési és finanszírozási tevékenységek során felhasznált cash flow 2018 során az 
informatikával kapcsolatos projektek miatti nagyobb beruházásnak és a nagyobb járműállomány-
finanszírozásnak köszönhetően 83 millió euróra emelkedett. A készpénzállományra gyakorolt egyszeri 
hatások között szerepelt a kisebbségi részvénytulajdonosok 5,4 millió eurós rendkívüli beruházást 
igénylő második negyedévi kivásárlása, valamint az MRP szervezet részvényeinek visszavásárlása, 
amely 1,0 millió euró kiadást jelentett. A készpénz és készpénz-egyenértékesek állománya összesen 
1,3 millió euróval csökkent 2018-ban. 

| A Csoport EBIT-je, pénzügyi eredménye, 

adózása és nettó eredménye 2017 és 2018 4. 

negyedévében (millió EUR) 

    
2017 4. 

n.év 
  

2018 4. 
n.év 

Rendszeres EBIT   4.9   (8.8) 

Pénzügyi eredmény   0.2   (1.5) 

Nyereségadó   0.8   (1.1) 

Rendszeres nettó eredmény  6.0   (11.4) 

Nem rendszeres tételek  (0.8)   (6.2) 

Nettó eredmény   5.2   (17.6) 

Megoszlás:        

Társaság részvényesei   5.2   (17.6) 

Kisebbségi tulajdonosok   (0.0)   0.0 

Részvények száma (millió)  17.7   17.7 

EPS (EUR/részvény)*  0.40   (1.00) 
 

*Higított egy részvényre jutó eredmény (részvényenként a 
részvényeseknek tulajdonítható nettó eredmény) 
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A működésből származó cash flow-t, a beruházásokat és a flotta lízingalapú finanszírozásának 
elemeit felölelő szabad cash flow 2018-ban 14 millió euróra emelkedett. 
 
 
Adósság  
 

|Eladósodottság adatai (millió EUR)  

 

 2017. dec. 
31. 

 2018. dec. 
31. 

Nettó pénzügyi eladósodottság   234,4  278,9 

Nettó tőkeáttétel (rendszeres EBITDA többszöröseként kifejezve)  2,7x  4,3x 

 
A nettó pénzügyi eladósodottság az előző évhez képest 279 millió euróra emelkedett, főleg a 
járműállomány növekedése miatt. A nettó tőkeáttétel a nettó adósságállomány emelkedése és a 
rendszeres EBITDA csökkenése eredőjeként az éves rendszeres EBITDA 4,3-szorosára emelkedett. 
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Nemzetközi Fuvarozási Szegmens 
 

|Nemzetközi Fuvarozási Szegmens eredményadatai (millió EUR) 
  

    
2017 4. 

n.év 
2018 4. 

n.év 
Növekmény  
(csökkenés) 

 2017 teljes 
év 

2018 teljes 
év 

Növekmény  
(csökkenés)  

Árbevétel   136.7 138.8 1.5%  511.6 551.0 7.7% 

Közvetlen költség   (109.3) (118.3) (8.2%)  (410.1) (464.2) (13.2%) 

Bruttó fedezet   27.4 20.5 (25.2%)  101.5 86.9 (14.4%) 

Közvetett költség   (13.1) (21.0) (60.2%)  (42.9) (50.8) (18.2%) 

Egyszeri tételek   0.8 6.2 -  3.0 7.0 - 

EBITDA (rendszeres)   15.1 5.7 (61.9%)  61.6 43.1 (30.0%) 

Bruttó margin   20.0% 14.8% (5.3 pp)  19.8% 15.8% (4.1 pp) 

EBITDA margin (rendszeres)   11.0% 4.1% (6.9 pp)  12.0% 7.8% (4.2 pp) 

Átlagos járművezető-állomány   4 920 5 064 2.9%  4 524 5 017 10.9% 

Átlagos járműállomány   3 604 3 785 5.0%  3 304 3 696 11.9% 

Járművek átlagos életkora (év)     2.3 2.1 (9.8%)  2.3 2.0 (10.5%) 

Rakottsági mutató   91.1% 91.0% (0.1 pp)  91.4% 91.0% (0.4 pp) 

Üzemanyag-fogyasztás (liter/100 km)   28.9 28.3 (2.1%)  29.3 28.4 (3.3%) 

Fuvarozási napok száma   59 59 0.0%  242 245 0.9% 

 
 
Árbevétel 
 
Az előző év azonos időszakához képest a Nemzetközi Fuvarozási Szegmens (ITS) árbevétele 2%-kal 
139 millió euróra bővült. A saját járművel végzett áruszállítás körében az árak átlagosan 5%-kal 
emelkedtek, a járműállomány 5%-os növekedését a kapacitáskihasználtság hasonló mértékű 
csökkenése ellentételezte. Főleg az alacsonyabb kereslet okán a szállítmányozási tevékenységek 
negatívan befolyásolták a szegmens árbevételét.  
 
 
Bruttó fedezet és EBITDA 

 

Az ITS bruttó fedezete 2018 
utolsó negyedévében 21 millió 
euróra csökkent, a bruttó margin 
5,3 százalékponttal 14,3%-ra 
esett vissza. 
 
A tavalyi év utolsó negyedének 
lassuló környezetében a 
szegmensben végrehajtott 
áremelések volumenre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásai 
befolyásolták a kapacitás 
kihasználtságát, amely 5%-kal 
zsugorodott. Ennek 
eredményeként a költséginfláció 
kilométerenként arányosan 
nagyobb súllyal nehezedett a 
marginokra. 2018 negyedik 
negyedében a rendszeres 
EBITDA 62%-kal 6 millió euróra 
csökkent, ez a margin 6,9 

| Az ITS árbevétele, költségei és EBITDA-ja 2017 és 2018 4. 

negyedévében (millió EUR) 

    
2017 4. 

n.év 
  

2018. 4. 
n.év 

  
Increase 

(decrease) 

Árbevétel   136.7   138.8   1.5% 

Közvetlen bérktg., juttatások, járulékok   (23.9)   (25.9)   (8.6%) 

Üzemanyag költségek   (26.3)   (28.9)   (10.2%) 

Autópálya és tranzitköltségek   (24.5)   (26.1)   (6.8%) 

Alvállalkozói és viszontbizt.-i költségek   (26.5)   (24.8)   6.5% 

Egyéb költségek   (5.2)   (9.7)   (88.0%) 

ELÁBÉ és járműért. eredmény   (3.0)   (2.8)   7.4% 

Bruttó fedezet   27.4   20.5   (25.2%) 

Közvetett bérkt., juttatások, járulékok   (8.4)   (9.1)   (9.4%) 

Egyéb szolgáltatások   (5.2)   (4.5)   13.9% 

Egyéb működési bevételek   2.1   0.9   (55.1%) 

Egyéb működési kiadások   (1.6)   (8.3)   - 

Nem rendszeres tételek   0.8   6.2   - 

Rendszeres EBITDA   15.1   5.7   (61.9%) 
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százalékpontos csökkentése révén 4,1%-os értékét hozta. 
 
A közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok 2018 negyedik negyedévében 9%-kal emelkedtek az 
előző év azonos időszakához képest, főként, mivel a kilométerenkénti járművezetői költségek az előző 
év utolsó negyedévéhez képest 8%-kal emelkedtek.  

 
2018 negyedik negyedében az üzemanyag költségek az üzemanyagárak 11%-os emelkedésének és 
2%-os üzemanyag-megtakarítás közös eredményeként 10%-kal emelkedett. 
 
2018 negyedik negyedében 7%-kal emelkedtek az autópálya és tranzitköltségek, ami megfelelt a 
tranzitköltségek egységköltségében beállt növekedésének. Az alvállalkozói és viszontbiztosítási 
költségek főleg a szegmens visszafogottabb szállítmányozási tevékenysége miatt 7%-kal csökkentek. 
Az egyéb költségek főként a magasabb javítási-karbantartási költségek miatt 4,5 millióval emelkedtek 
a negyedik negyedévben. 
 
A közvetett költségek körében a goodwill egyszeri értékvesztése és az elbocsátásokhoz fűződő 
egyszeri költségek gyakoroltak kedvezőtlen hatást az eredményre. 
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Regionális Kontrakt Logisztika 
 

|Regionális Kontrakt Logisztika szegmens eredményadatai (millió EUR)  

 

    
2017 4. 

n.év  
2018 4. 

n.év 
Növekmény 
(csökkenés) 

  
2017 

teljes év 
2018 

teljes év 
Növekmény 
(csökkenés) 

Árbevétel   32.1 36.2 12,7%   124.5 137.3 10.2% 

Közvetlen költség   (22.8) (28.9) (26.6%)   (90.6) (107.6) (18.8%) 

Bruttó nyereség   9.3 7.3 (21.6%)   34.0 29.7 (12.6%) 

Közvetett költség   (5.2) (5.0) 4.0%   (16.7) (14.9) 10.8% 

EBITDA    4.1 2.3 (43.6%)   17.3 14.8 (14.3%) 

Bruttó margin   28.9% 20.1% (8.8 pp)   27.3% 21.6% (5.6 pp) 

EBITDA margin    12.9% 6.4% (6.4 pp)   13.9% 10.8% (3.1 pp) 

Átlagos járművezető-állomány   906 967 6.7%   869 917 5.5% 

Átlagos járműállomány   699 796 13.9%   674 754 11.9% 

Üzemanyag-fogyasztás (liter/100 km)   29.2 29.8 2.1%   28.6 29.9 4.7% 

Raktárkapacitás (ezer nm)   199 213 7.0%   192 204 6.1% 

Igénybe vett raktárkapacitás m2-re eső árbevétel 
(EUR/év) 

  138 141 2.4%   129 132 2.6% 

 

 
Árbevétel 
 
2018 utolsó negyedében a Regionális Kontrakt Logisztika szegmens (RCL) árbevétele 13%-kal 36 
millió euróra emelkedett. Az árbevétel növekményét főleg a raktári és járműkapacitás bővülése 
vezérelte, hiszen ezek 7%-kal illetve 14%-kal erősödtek. 
 
 
Bruttó fedezet és EBITDA 
 
Az árbevétel kedvező alakulását 
a legfontosabb költségtényezők 
kétszámjegyű áremelkedése 
ellentételezte, ami 
kedvezőtlenül befolyásolta a 
marginokat. A bruttó fedezet az 
előző év azonos időszakához 
mérve 22%-kal 7,3 millió euróra 
esett vissza 20% bruttó margin 
mellett a negyedik 
negyedévben. Az EBITDA 2018 
utolsó negyedében éves 
összehasonlításban 44%-kal 2,3 
millió euróra esett, ez a 6,4%-os 
margin esetében 6,4 
százalékpontos veszteséget 
jelent. 
 
A közvetlen bérköltség, 
juttatások, járulékok összege az előző év hasonló időszakához képest 36%-kal magasabban áll, 
zömmel a feszes munkaerőpiaci feltételek miatti magasabb magyarországi bérek miatt.  
 
Az üzemanyagköltség a 2017 negyedik negyedévinél 21%-kal magasabb, 4 millió euró lett, 
leginkább az üzemanyagárak előző évhez hasonlított 17%-os emelkedése miatt, amelyet a fogyasztás 
2%-os és a kilométerteljesítmény 4%-os növekedése kísért. 
 

| Az RCL árbevétele, költségei és EBITDA-ja 2017 és 2018 4. 

negyedévében (millió EUR) 

    
2017 4. 

n.év 
  

2018 4. 
n.év 

  
Növekmény 
(csökkenés) 

Árbevétel   32,1   36,2   12,7% 

Közvetlen bérktg., juttatások, járulékok   (4,3)   (5,9)   (35,6%) 

Üzemanyag költségek   (3,6)   (4,4)   (20,8%) 

Autópálya és tranzitköltségek   (5,4)   (5,5)   (2,8%) 

Alvállalkozói és viszontbizt.-i költségek   (7,5)   (8,7)   (16,2%) 

Egyéb költségek   (1,4)   (3,8)   - 

ELÁBÉ és járműért. eredmény   (0,6)   (0,6)   (5,8%) 

Bruttó fedezet   9,3   7,3   (21,6%) 

Közvetett bérkt., juttatások, járulékok   (2,3)   (2,1)   8,1% 

Egyéb szolgáltatások   (2,0)   (2,5)   (24,5%) 

Egyéb működési bevételek   0,7   1,0   45,3% 

Egyéb működési kiadások   (1,6)   (1,4)   12,2% 

EBITDA   4,1   2,3   (43,6%) 
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Az útdíjak és tranzitköltségek a 4%-kal alacsonyabb átlagos kilométerenkénti tranzitdíjak és a 4%-
kal magasabb kilométerteljesítmény eredményeként 3%-kal emelkedtek. 
 
Az alvállalkozói költségek és viszontbiztosítási díjak a negyedik negyedévben kibővült 
szállítmányozási tevékenység és az ennek megfelelő, enyhén emelkedett alvállalkozói költségek miatt 
12%-kal nőttek. 
 
A negyedik negyedévben az egyéb költségek elsősorban a magasabb raktárbérleti díjak és 
biztosítási költségek miatt 2,4 millió euróval emelkedtek. 
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Egyéb szegmens 

 
|Egyéb szegmens eredményadatai (millió EUR)  

    

2017 
4. n.év 

2018 4. 
n.év 

Növekmény 
  

2017 
teljes év 

2018 
teljes év 

Növekmény 

(csökkenés) (csökkenés) 

Árbevétel 
  

13.2 14.7 11.2%   50.6 57.2 13.0% 

Közvetlen költség 
  

(12.6) (13.0) (3.2%)   (43.3) (49.5) (14.2%) 

Bruttó fedezet 
  

0.6 1.7 -   7.3 7.7 5.8% 

Közvetett költség 
  

0.7 (0.2) -   (0.4) (1.5) - 

EBITDA  
  

1.3 1.5 16.0%   6.9 6.2 (9.7%) 

Bruttó margin 
  

4.5% 11.3% 6.9 pp   14.4% 13.5% (0.9 pp) 

EBITDA margin  
  

9.8% 10.2% 0.4 pp   13.6% 10.9% (2.7 pp) 

 
2018 utolsó negyedéve az év során erősödő verseny ellenére jobb eredményeket hozott az Egyéb 
szegmensben. A szegmens árbevétele 2018 negyedik negyedében 11%-kal 15 millió euróra nőtt, 
szemben a 2017 azonos időszakában mért 13 millió euróval. 
 
A bruttó fedezet 1,7 millió euróra, az EBITDA 16%-kal 1,5 millió euróra emelkedett, az EBITDA 
margin pedig 0,4 százalékpont bővülés után 10,2%-on állapodott meg. 
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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 2019. március 19-én nyilvánosságra 

hozott beszámoló a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. csoport 2018 negyedik negyedéves 

eredményeiről az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint készült, valós 

és megbízható képet ad a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. és leányvállalatainak eszközeiről, 

kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről; továbbá megbízható 

képet ad a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. és leányvállalatainak helyzetéről, fejlődéséről és 

teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket. 

 

 

A 2018 negyedik negyedéves pénzügyi jelentésről független könyvvizsgálói jelentés nem készült. 

 

 

 

Budapest, 2019. március 19. 

 

 

 

 

 

 Erdélyi Barna  

 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 4. né. 2017 2018 4. né. 2018 2018 4. né. 2018 2018 4. né. 2018

Árbevétel 178.9 674.4 185.9 731.9 7.0 57.5 3.9% 8.5%

Közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok (28.2) (103.7) (31.8) (119.6) (3.6) (15.9) (12.7%) (15.3%)

Üzemanyag költségek (29.9) (117.1) (33.3) (130.3) (3.4) (13.1) (11.5%) (11.2%)

Autópálya és tranzit költségek (29.7) (111.0) (31.6) (124.3) (1.9) (13.3) (6.4%) (12.0%)

Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek (40.6) (144.4) (40.7) (159.3) (0.1) (14.8) (0.1%) (10.3%)

Eladott áruk beszerzési értéke (2.5) (10.1) (2.5) (9.3) (0.0) 0.9 (0.5%) 8.6%

Egyéb költségek (12.4) (51.4) (18.7) (72.1) (6.3) (20.7) (51.3%) (40.3%)

Járműértékesítés eredménye 0.8 4.0 1.3 4.5 0.5 0.6 57.3% 14.9%

Bruttó fedezet 36.5 140.6 28.6 121.7 (7.9) (18.9) (21.6%) (13.4%)

Közvetett bérköltség, juttatások, járulékok (10.3) (34.2) (11.7) (37.3) (1.4) (3.1) (13.2%) (9.1%)

Egyéb közvetett költségek (6.0) (19.5) (6.2) (21.0) (0.3) (1.5) (4.2%) (7.5%)

Egyéb bevételek 2.8 8.9 2.4 7.6 (0.4) (1.3) (14.8%) (15.1%)

Egyéb ráfordítások (3.2) (13.1) (9.7) (13.8) (6.5) (0.8) (201.0%) (5.9%)

EBITDA 19.7 82.8 3.3 57.2 (16.4) (25.6) (83.2%) (30.9%)

Értékcsökkenés és amortizáció (15.6) (56.1) (18.3) (66.2) (2.8) (10.2) (17.8%) (18.1%)

EBIT 4.1 26.7 (15.0) (9.0) (19.2) (35.8) (461.9%) (133.8%)

Pénzügyi eredmény 0.2 (3.6) (1.5) (6.9) (1.8) (3.3) (711.8%) (92.8%)

Adózás előtti eredmény 4.4 23.2 (16.5) (15.9) (20.9) (39.1) (476.0%) (168.5%)

Nyereségadó ráfordítás 0.8 (4.8) (1.1) (5.0) (1.9) (0.3) (231.0%) (5.3%)

Nettó eredmény 5.2 18.4 (17.6) (20.9) (22.8) (39.3) (437.7%) (213.8%)

Megbontva:

A Társaság tőketulajdonosainak tulajdonítható 5.2 18.2 (17.6) (21.0) (22.9) (39.2) (436.0%) (215.0%)

A kisebbségi részesedésnek tulajdonítható (0.0) 0.1 0.0 0.1 0.1 (0.1) 176.4% (62.7%)

Nem rendszeres tételek 0.8 3.0 6.2 7.0 5.5 4.0 721.4% 133.7%

Rendszeres EBITDA 20.5 85.8 9.6 64.2 (10.9) (21.6) (53.3%) (25.2%)

Rendszeres EBIT 4.9 29.7 (8.8) (2.0) (13.7) (31.8) (278.7%) (106.8%)
Rendszeres nettó eredmény 6.0 21.4 (11.4) (13.9) (17.3) (35.3) (290.2%) (165.1%)

Megnevezés

2017-es nem auditált adatok

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

2018-as nem auditált adatok Százalékos változás év/év1Nominális változás év/év1
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| Nemzetközi Fuvarozási Szegmens pénzügyi adatai (IFRS, nem auditált, millió EUR) 
 

2017 4. né. 2017 2018 4. né. 2018 2018 4. né. 2018 2018 4. né. 2018

Árbevétel 136.7 511.6 138.8 551.0 2.1 39.4 1.5% 7.7%

Közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok (23.9) (87.4) (25.9) (99.3) (2.1) (11.9) (8.6%) (13.6%)

Üzemanyag költségek (26.3) (103.8) (28.9) (114.4) (2.7) (10.6) (10.2%) (10.2%)

Autópálya és tranzit költségek (24.5) (91.6) (26.1) (103.2) (1.7) (11.5) (6.8%) (12.6%)

Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek (26.5) (90.4) (24.8) (98.7) 1.7 (8.3) 6.5% (9.2%)

Eladott áruk beszerzési értéke (4.8) (15.9) (3.9) (14.9) 0.9 1.0 18.2% 6.6%

Egyéb költségek (5.2) (25.2) (9.7) (37.3) (4.5) (12.1) (88.0%) (48.1%)

Járműértékesítés eredménye 1.7 4.2 1.1 3.6 (0.6) (0.6) (36.7%) (14.5%)

Bruttó fedezet 27.4 101.5 20.5 86.9 (6.9) (14.6) (25.2%) (14.4%)

Közvetett bérköltség, juttatások, járulékok (8.4) (25.0) (9.1) (28.7) (0.8) (3.8) (9.4%) (15.1%)

Egyéb közvetett költségek (5.2) (14.9) (4.5) (15.6) 0.7 (0.8) 13.9% (5.1%)

Egyéb bevételek 2.1 7.3 0.9 5.2 (1.1) (2.1) (55.1%) (28.7%)

Egyéb ráfordítások (1.6) (10.4) (8.3) (11.6) (6.7) (1.2) (414.4%) (11.7%)

EBITDA 14.3 58.6 (0.5) 36.1 (14.8) (22.5) (103.5%) (38.3%)

Nem rendszeres tételek 0.8 3.0 6.2 7.0 5.5 4.0 721.4% 133.7%

Rendszeres EBITDA 15.1 61.6 5.7 43.1 (9.3) (18.4) (61.9%) (30.0%)

Megnevezés

2017-es nem auditált 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/év1

 



 
 

NEGYEDIK NEGYEDÉVES PÉNZÜGYI JELENTÉS, 2019. MÁRCIUS 19    |15  

 

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| Regionális Kontrakt logisztikai szegmens pénzügyi adatai (IFRS, nem auditált, millió EUR) 
 

2017 4. né. 2017 2018 4. né. 2018 2018 4. né. 2018 2018 4. né. 2018

Árbevétel 32.1 124.5 36.2 137.3 4.1 12.7 12.7% 10.2%

Közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok (4.3) (16.3) (5.9) (20.3) (1.5) (4.0) (35.6%) (24.9%)

Üzemanyag költségek (3.6) (13.4) (4.4) (15.8) (0.8) (2.5) (20.8%) (18.7%)

Autópálya és tranzit költségek (5.4) (19.7) (5.5) (21.5) (0.1) (1.8) (2.8%) (9.0%)

Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek (7.5) (29.5) (8.7) (33.5) (1.2) (4.0) (16.2%) (13.5%)

Eladott áruk beszerzési értéke (0.5) (2.8) (0.8) (2.9) (0.3) (0.1) (49.7%) (3.3%)

Egyéb költségek (1.4) (9.0) (3.8) (14.4) (2.4) (5.4) (168.8%) (60.5%)

Járműértékesítés eredménye (0.1) 0.1 0.1 0.9 0.2 0.8 233.6% 1 039.1%

Bruttó fedezet 9.3 34.0 7.3 29.7 (2.0) (4.3) (21.6%) (12.6%)

Közvetett bérköltség, juttatások, járulékok (2.3) (8.0) (2.1) (7.1) 0.2 0.9 8.1% 11.5%

Egyéb közvetett költségek (2.0) (7.5) (2.5) (7.8) (0.5) (0.4) (24.5%) (4.9%)

Egyéb bevételek 0.7 1.4 1.0 2.1 0.3 0.7 45.3% 50.4%

Egyéb ráfordítások (1.6) (2.6) (1.4) (2.0) 0.2 0.6 12.2% 21.5%

EBITDA 4.1 17.3 2.3 14.8 (1.8) (2.5) (43.6%) (14.3%)

Százalékos változás év/év1

Megnevezés

2017-es nem auditált adatok

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

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

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

 

2017 4. né. 2017 2018 4. né. 2018 2018 4. né. 2018 2018 4. né. 2018

Árbevétel 13.2 50.6 14.7 57.2 1.5 6.6 11.2% 13.0%

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

Üzemanyag költségek - - - - - - - -

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

Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek (6.7) (25.4) (7.5) (28.9) (0.8) (3.5) (11.8%) (13.8%)

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

Egyéb költségek (5.9) (18.0) (5.5) (20.6) 0.4 (2.6) 6.6% (14.6%)

Járműértékesítés eredménye 0.0 0.0 - - (0.0) (0.0) (100.0%) (100.0%)

Bruttó fedezet 0.6 7.3 1.7 7.7 1.1 0.4 182.3% 5.8%

Közvetett bérköltség, juttatások, járulékok 0.4 (1.2) (0.4) (1.4) (0.8) (0.3) (216.7%) (24.6%)

Egyéb közvetett költségek 0.2 0.0 (0.0) (0.1) (0.2) (0.2) (113.8%) (439.0%)

Egyéb bevételek 0.2 0.8 0.3 0.3 0.1 (0.5) 75.1% (58.6%)

Egyéb ráfordítások (0.0) (0.1) (0.0) (0.2) 0.0 (0.1) 18.9% (146.5%)

EBITDA 1.3 6.9 1.5 6.2 0.2 (0.7) 16.0% (9.7%)

Százalékos változás év/év1

Megnevezés

2017-es nem auditált adatok

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

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

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

2017 4. né. 2017 2018 4. né. 2018

Árbevétel (3.2) (12.4) (3.8) (13.6)

Közvetlen bérköltség, juttatások, járulékok - - - -

Üzemanyag költségek 0.0 0.0 0.0 0.0

Autópálya és tranzit költségek 0.2 0.4 0.1 0.3

Alvállalkozói és viszontbiztosítási költségek 0.1 0.8 0.3 1.8

Eladott áruk beszerzési értéke 2.8 8.6 2.1 8.5

Egyéb költségek 0.2 0.9 0.3 0.3

Járműértékesítés eredménye (0.8) (0.4) 0.1 -

Bruttó fedezet (0.8) (2.1) (0.9) (2.6)

Közvetett bérköltség, juttatások, járulékok - - - -

Egyéb közvetett költségek 1.0 2.7 0.8 2.6

Egyéb bevételek (0.2) (0.6) 0.1 (0.1)

Egyéb ráfordítások - - 0.0 0.0

EBITDA - - - -

Megnevezés

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

| Csoport konszolidált mérleg kimutatás (nem auditált, millió EUR) 
 

2017 

december 31.

2018 

december 31.

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Ingatlanok 21.4 20.4

Beruházások 1.1 2.7

Járművek 294.4 321.5

Egyéb berendezések 7.0 6.2

Tárgyi eszközök összesen 323.9 350.8

Immateriális javak 9.0 13.7

Üzleti vagy cégérték 53.4 47.6

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök - Adósságinstrumentumok - hosszú lejárat 37.7 46.8

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök - Tőkeinstrumentumok - hosszú lejárat 5.7 5.6

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök 0.1 0.1

Viszontbiztosít részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból 20.6 27.7

Halasztott adó követelés 2.2 2.1

ÖSSZES BEFEKTETETT ESZKÖZ 452.5 494.4

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek 3.8 4.4

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

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 119.3 114.4

Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok 45.0 49.9

Pénzeszközök 59.0 57.7

Értékesítésre tartott eszközök 0.2 2.8

ÖSSZES FORGÓESZKÖZ 228.8 230.7

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 681.4 725.1

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 6.2 6.2

Tartalékok 162.7 138.6

Átváltási különbözet (1.7) 0.2

Anyavállalatra jutó saját tőke 167.2 145.0

Külső tagok részesedése 8.3 0.1

ÖSSZES SAJÁT TŐKE 175.5 145.1

KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

Hosszú lejáratú hitelek éven túli része - -

Lízing kötelezettségek éven túli része 206.8 212.2

Halasztott adó kötelezettség 1.3 0.8

Céltartalékok 21.7 22.1

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 6.4 -

Biztosítástechnikai tartalékok 41.6 58.6

ÖSSZES HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 277.8 293.7

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 5.2 17.9

Lízing kötelezettségek éven belüli része 81.4 106.4

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 114.4 133.4

Tényleges nyereségadók (társasági és különadó, iparűzési adó) 0.6 0.1

Céltartalékok 3.4 2.4

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és származékos pénzügyi instrumentumok 19.2 22.1

Biztosítástechnikai kötelezettségek 3.9 4.1

ÖSSZES RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 228.1 286.4

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 505.9 580.0

FORRÁSOK ÖSSZESEN 681.4 725.1

ADÓSSÁG

Bruttó tőkeáttétel1 293.4 336.6

Nettó tőkeáttétel2 234.4 278.9

Nettó tőkeáttételi mutató (EBITDA szorzat) 2.8 4.9

Nettó rendszeres tőkeáttételi mutató (rendszeres EBITDA szorzata) 2.7 4.3

2A Nettó tőkeáttétel a Bruttó tőkáttétel és a Pénzeszközök különbsége.

1 A bruttó tőkeáttétel a következő mérlegelemek összegéből adódik: Hosszú lejáratú hitelek éven túli része, 

Lízing kötelezettségek éven túli része, Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, Lízing kötelezettségek éven belüli 
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

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

 

Q4 2017 2017 FY Q4 2018 2018 FY

Adózás előtti eredmény 4.4 23.2 (16.53) (15.9)

Egyéb devizás eszközökön és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam veszteség/nyereség (-) (1.4) (1.1) 0.2 1.8

Elszámolt értékcsökkenés és amortizáció 15.6 56.1 18.3 66.2

Értékvesztés (0.0) (0.0) 6.1 6.2

Kamatráfordítás 1.3 4.7 1.3 4.9

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

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 2.7 5.4 5.2 1.1

Biztosítástechnikai tartalékok változása 0.1 5.4 0.3 9.8

Tárgyi eszközök értékesítésének eredménye (0.0) (0.0) - (0.1)

Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének eredménye (0.8) (4.0) (1.3) (4.5)

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás, működő tőke változás előtt 21.8 89.5 13.6 69.2

Készletek állományváltozása (0.7) (0.5) (0.5) (0.6)

Vevők állományváltozása 5.8 (6.4) 10.9 4.5

Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok állományváltozása (2.6) (5.4) 3.5 (5.9)

Szállítók állományváltozása 13.0 16.0 10.0 18.9

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és származékos pénzügyi instrumentumok állományváltozása (1.9) 1.4 (4.0) 1.3

Biztosítástechnikai kötelezettségek változása 2.3 (3.1) 3.5 0.0

Fizetett nyereségadó (0.5) (7.1) (1.4) (6.0)

I. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 37.2 84.5 35.5 81.5

Tárgyi eszközök beszerzése (5.0) (11.9) (4.4) (14.2)

Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 0.3 0.7 - 0.3

Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének bevétele 10.7 30.5 7.9 29.2

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök változása 0.0 0.8 0.1 0.3

Biztosítói adósság és tőkeinstrumentumok változása 8.8 0.9 (5.3) (9.1)

Akvizíciós céllal kifizetett előleg - - - -

Pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek akvizícióból - 0.4 - -

Kapott kamatok 0.0 0.1 0.0 0.1

II. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzáramlás 14.9 21.6 (1.7) 6.6

Hitelfelvétel (0.2) (7.7) (5.0) 4.5

Hitel- és kölcsön törlesztés, -visszafizetés - - - -

Lízingtörlesztés (20.4) (58.9) (18.1) (61.2)

Lízingtörlesztés kivásárlás során értékesítéshez (8.5) (21.3) (6.7) (21.5)

Fizetett kamatok (1.3) (4.7) (1.3) (4.9)

Saját részvény visszavásárlás - - (1.0) (1.0)

Fizetett osztalék - (0.6) - (0.1)

Anyavállalat számára nyújtott kölcsön - - - -

Kisebbségi részesedés kivásárlása - - - (5.4)

Saját részvények - - 1.2 -

Tőkeemelés (0.3) 46.9 - -

Cégvásárlás - (32.3) - -

III. Finanszírozási műveletekből származó nettó pénzáramlás (30.8) (78.7) (30.8) (89.5)

IV. Pénzeszközök változása 21.3 27.3 3.0 (1.3)

Pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek állomány az év elején 37.7 31.7 54.7 59.0

Pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek állomány az év végén 59.0 59.0 57.7 57.7

Free cash flow (előző módszertani szerint)1
34.5 74.8 27.3 79.8

Free cash flow (új módszertani szerint)1
12.7 11.2 8.0 13.8

1 Az előző Free Cash Flow  (FCF) módszertan szerint az FCF az következő cash f low  sorok összegeként adódik: Üzleti tevékenysgből származó nettó pénzáramlás, Tárgyi eszközök beszerzése, Értékesítésre tartott 

befektetett eszközök értékesítésének bevétele, Hitelfelvétel, Lízintörlesztés kivásárlás során értékesítéshez. A módszertan változott annak érdekében, hogy a Társaság lízing struktúrájának minden eleme figyelembe 

vételre kerüljön. Az új FCF módszertan a régi módzsertan összes elemét tartalmazza, valamint a Lízingtörlesztés és Fizetett kamatok sorokat
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WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt. 

| Csoport konszolidált sajáttőke-változási kimutatása (IFRS, nem auditált, millió 

EUR) 
 

Jegyzett 

tőke
Tartalékok

Átváltási 

különbözet

Anyavállala

tra jutó 

saját tőke

Ellenőrzést 

nem 

biztosító 

részesedés

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 - - (1.0) (1.0) - (1.0)

Egyéb átfogó jövedelem - (0.7) (1.0) (1.7) - (1.7)

Tárgyévi eredmény - 18.2 - 18.2 0.1 18.4

Teljes átfogó jövedelem - 17.6 (1.0) 16.6 0.1 16.7

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

Akvizícióból származó saját tőke - (1.9) - (1.9) - (1.9)

Külső tulajdonosoknak fizetett osztalék - - - - (0.6) (0.6)

Kisebbségi osztalék eltérítés - (0.9) - (0.9) 0.9 -

Kisebbségben történt változások - (0.0) - (0.0) 0.0 -

Egyéb mozgás - 0.1 - 0.1 (0.0) 0.1

Befektetett pénzügyi instrumentumok effektív kamat korrekció - (0.9) - (0.9) - (0.9)- - - - - -

Záró érték 2017. december 31. 6.2 161.9 (1.7) 166.3 8.3 174.6

Cash flow fedezeti instrumentumok valós érték különbözeteinek - (1.1) - (1.1) - (1.1)

Külföldi érdekeltségben keletkezett árfolyamkülönbözet - - 1.9 1.9 - 1.9

Egyéb átfogó jövedelem - (1.1) 1.9 0.8 - 0.8

Tárgyévi eredmény - (21.0) - (21.0) 0.1 (20.9)

Teljes átfogó jövedelem - (1.1) 1.9 0.8 0.1 0.8

MRP-től visszavásárolt saját részvény 0.0 (1.0) - (1.0) - (1.0)

Munkavállalói részvény program ingyenes juttatás 0.0 (0.0) - (0.0) - (0.0)

Kisebbség kivásárlása - - - - (8.2) (8.2)

Egyéb mozgás - (0.1) - (0.1) (0.0) (0.1)

Záró érték 2018. december 31. 6.2 138.6 0.2 145.0 0.1 145.1  
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| Csoport és szegmens kulcsfontosságú működési teljesítménymutatói 
 

2017 4. né. 2017 2018 4. né. 2018

Csoport

Munkavállalók létszáma 7 764 7 255 8 293 8 077

Kamionsofőrök átlagos száma 5 826 5 393 6 031 5 934

Kamionok átlagos száma 4 303 3 978 4 581 4 450

ITS1

Kamionsofőrök átlagos száma 4 920 4 524 5 064 5 017

Kamionok átlagos száma 3 604 3 304 3 785 3 696

Kamionok átlag életkora (év) 2.3 2.3 2.1 2.0

Összes megtett kilométer (millió) 108.3 426.6 108.4 443.7

Átlagos rakottsági mutató 91.1% 91.4% 91.0% 91.0%

Egy rakott kilométerre jutó bevétel (EUR) 1.03 1.00 1.08 1.05

Kamiononkénti átlagos futásteljesítmény havonta 10 020 10 760 9 546 10 004

Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 kilométer) 28.9 29.3 28.3 28.4

Üzemanyag ár (EUR / liter) 0.85 0.84 0.95 0.92

Kamiononkénti átlagos sofőrszám 1.37 1.37 1.34 1.36

Javítási és karbantartási költségek (EURc/km) 4.7 4.5 5.6 5.1

Biztosítási díjak (EUR / kamion / év) 6 361 6 612 5 102 5 226

Sofőrköltség (EURc / km) 21.7 20.1 23.3 21.9

Tranzit költség (EURc / km) 22.9 21.8 24.4 23.1

Fuvarozási napok száma 59 242 59 245

RCL

Kamionsofőrök átlagos száma 906 869 967 917

Kamionok átlagos száma 699 674 796 754

Összes megtett kilométer (millió) 15.0 58.5 15.6 59.9

Kamiononkénti átlagos futásteljesítmény havonta 7 169 7 236 6 544 6 629

Raktárkapacitás (négyzetméter) 198 840 192 421 212 730 204 147

Egy használt m2 raktárkapacitásra jutó bevétel (EUR/év) 138 129 141 132

Üzemanyag-fogyasztás (liter / 100 kilométer) 29.2 28.6 29.8 29.9

Üzemanyag ár (EUR / liter) 0.80 0.81 0.94 0.88

Javítási és karbantartási költségek (EURc/km) 4.3 4.8 8.7 5.4

Biztosítási díjak (EUR / kamion / év) 2 371 2 295 2 323 2 302

Sofőrköltség (EURc / km) 24.2 23.4 29.9 27.0

Tranzit költség (EURc / km) 21.9 21.4 21.1 23.1

Egyéb2

Solvency II mutató (%) 193 193

SCR (Solvency Tőkekövetelmény) 22 22

Tier 1 tőke 43 43

2017-es adatok 2018-as adatok

2 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 jelentéstételkor a Solvency II mutató, a Solvency Tőkekövetelmény, 

valamint a Tier 1 tőke adatok még nem állnak rendelkezésre.

1 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.

 
 

 

 

 

 


