
 

 

 
 

2019. ELSŐ NEGYEDÉVES PÉNZÜGYI JELENTÉS 
 
 

A hatékonysági intézkedések terv szerint haladnak 
 
 

Budapest, 2019. május 8. - A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. ma ismertette a 2019. március 31. napjával zárult három 
hónap pénzügyi eredményeit. 
 

Fő üzenetek, 2019 első negyedév 
 

 2019 első negyedévében az árbevétel két százalékkal 182 millió euróra emelkedett magasabb árszint és alacsonyabb 
volumen mellett 

 A rendszeres EBITDA éves összehasonlításban 24 százalékkal 15 millió euróra csökkent, mivel az üzemanyagárak és 
tranzitdíjak, valamint a belföldi bérek – rövidtávú intézkedésekkel részben ellentételezett – folyamatos emelkedése 
továbbra is nyomás alatt tartotta a marginokat 

 A rendszeres EBIT az alacsonyabb EBITDA mellett -2,7 millió euróra esett vissza, miközben a rendszeres nettó 
eredmény -4,4 millió eurót ért el 

 Az IFRS 16 szerinti beszámolásra történt átállás és az alacsonyabb EBITDA eredményeképpen a nettó tőkeáttétel a 
rendszeres EBITDA 4,9-szeresére nőtt 

 A Csoport pénzügyi helyzete továbbra is stabil és a flottacsökkentési programnak a mérlegre gyakorolt teljes 
hatásának eredményeként a nettó adósság csökkenése várható az év hátralévő részében  

 2019 első negyedévében beérkezett a Link megállapodás1 2,5 millió eurós összege, ez az üzemi költségek között 
egyszeri tételként szerepel 

 A terveknek megfelelően az első negyedévben bevezetett, a közvetlen és közvetett kiadásokat érintő, valamint a 
járműállomány csökkentésére (-241 kamion az előző negyedévhez képest) irányuló átalakítási intézkedések teljes 
eredménye az év második felében jelentkezik 

 2019. január 1. napjától fogva az IFRS 16 standardot alkalmazza a Társaság, így a jobb összehasonlíthatóság érdekében 
a csoport és a szegmensek bázisidőszakra vonatkozó eredménykimutatása átdolgozásra kerültek az IFRS 16 szerint2 
 

| Legfontosabb adatok3 (egyéb megjelölés hiányában millió euro) 

  
 2019  

1. n. év 
2018  

1. n.év 
Jobb 

(rosszabb) 

Árbevétel  182,2 178,9 1,8% 

EBITDA (rendszeres)  15,2 19,9 (23,5%) 

EBIT (rendszeres)  (2,7) 3,1   

Nettó eredmény (rendszeres)  (4,4) 0,2   

EPS (EUR)  (0,11) (0,02)   

EBITDA margin (rendszeres)  8,4% 11,1% (2,8 szp) 

EBIT margin (rendszeres)  (1,5%) 1,8% (3,3 szp) 

Nettó eredmény margin (rendszeres)  (2,4%) 0,1% (2,5 szp) 

 

                                                           
1 Az elszámolásról bővebb tájékoztatást a 2019. február 14-i, befektetői közlemény ad:  

https://www.waberers.com/files/document/document/799/20190214_Link_settlement_HU.PDF   
2 A Társaság 2019. január 1-i hatállyal vette át az IFRS 16 standardot, ami az eredménykimutatásra és a mérlegre is hatással bír. A jelen beszámolóban az 

eredménykimutatás és a mérleg adatait 2019 első három hónapjára nézve, illetve 2019. március 31. napjára vonatkozóan az IFRS 16 standardnak megfelelően mutatjuk 

be. Az eredmények összehasonlíthatóságának érdekében a 2018 első negyedévére vonatkozó csoport- és szegmensszintű eredménykimutatási adatok olyan pro forma 

adatok, amelyek tartalmazzák az IFRS 16 hatásait. Az IFRS 16 által a Társaság pénzügyeire gyakorolt hatásról bővebb tájékoztatás a 7. oldalon található. 
3 A nem IFRS szerinti mutatószámok definíciói a 8. oldalon található Szószedetben találhatóak. 

 

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 

https://www.waberers.com/files/document/document/854/Annual%20Report%202018_HU.pdf címen elérhető, weblapunkon is közzétett 2018. évi éves jelentés tartalmaz,  

 

 



 

 

 
Vezérigazgatói vélemény 
 
 
Robert Ziegler, a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. vezérigazgatója elmondta: “Az első negyedévben a nettó eredmény és 
az EBIT tekintetében veszteséget mutattunk ki, ami tükrözi, hogy a 2018-ban az fuvarozási és logisztikai piacon tapasztalt 
ellenszél még nem ült el. Ez nem okozott meglepetést, és a Brexit tovább fokozza a piaci előrejelzés nehézségét. Ugyanakkor a 
társaság az év első felében a változások kezelésére irányuló jelentős átalakulásba fogott.  
 
Rövid távú kezdeményezéseink a tervek szerint haladnak: kezdenek érzékelhetővé válni a közvetlen és közvetett kiadásokon 
tervezett megtakarítások, a járműállomány csökkentése és az okos árképzés eredményeként kapacitásaink nyereségessé 
válnak.  
 
Erős alapokon állunk, de a költségcsökkentő intézkedések nem lesznek elégségesek a társaság újbóli növekedési pályára 
állításához. Mostanra befejeztük a vállalat középtávú átalakításának tervezését, és az átalakítás megvalósítása folyamatosan 
zajlik: olyan lépéseket tettünk, amelyek az ügyfelet jobban a középpontba állítják és lehetővé teszik, hogy rugalmasabban 
reagáljunk igényeikre. A meglévő ügyfelek körében folytatott tevékenységünk aktív fejlesztésével foglalkozó új csapatot hoztunk 
létre, és kibővítjük az új ügyfelek megszerzésére irányuló kapacitásainkat. A járművezetők és egyéb kulcsfontosságú funkciókat 
ellátó kollégák ösztönző rendszereit úgy alakítottuk át, hogy javítsuk szolgáltatásaink minőségét. A flottáért és és a 
szállítmányozásért felelős szervezeti egységeinket összevontuk, hogy gyorsabban reagálhassunk a piaci változásokra. Emellett 
dolgozunk azon, hogy a tervezési folyamatot intelligensebbé tegyük. Végül, de nem utolsó sorban fejlesztjük informatikai 
rendszerünket, és humánerőforrás politikánkat is finomhangoljuk.  
 
E változtatások lényegesek, és nem máról holnapra hoznak majd eredményeket, azonban bízunk abban, hogy a javulás első 
jelei már az év második felében érzékelhetővé válnak.” 
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Vezetői elemzés 
 
 
A cégcsoport tárgyidőszaki eredménye 
 

| Eredménykimutatás (millió euro) 

  
2019  

1. n. év1 
2018  

1. n. év1,2 
Jobb 

(rosszabb)  

Árbevétel  182,2 178,9 1,8%  

Közvetlen költség  (152,3) (147,7) (3,2%)  

Bruttó fedezet  29,8 31,2 (4,4%)  

Közvetett költség  (12,1) (11,8) (2,8%)  

Nem rendszeres tételek  (2,5) 0,5    

EBITDA (rendszeres)  15,2 19,9 (23,5%)  

Értékcsökkenés és amortizáció  (18,0) (16,8) (7,1%)  

EBIT (rendszeres)  (2,7) 3,1    

Pénzügyi eredmény  (0,9) (1,3) 34,8%  

Adók  (0,9) (1,7) 48,7%  

Nettó eredmény (rendszeres)  (4,4) 0,2    

Bruttó margin  16,4% 17,5% (1,1 pp)  

EBITDA margin (rendszeres)  8,4% 11,1% (2,8 pp)  

EBIT margin (rendszeres)  (1,5%) 1,8% (3,3 pp)  

Nettó eredmény margin (rendszeres)  (2,4%) 0,1% (2,5 pp)  

Kamionok átlagos száma  4 340 4 303 0,9%  

Munkavállalók átlagos létszáma  7 951 7 837 1,5%  

Kamionsofőrök átlagos létszáma  5 806 5 790 0,3%  
 

1 Az összehasonlíthatóság érdekében a Biztosítótársaságnak a Csoporthoz tartozó flottát biztosító részére vonatkozó céltartalékok újrakategorizálásra kerültek, ami a 

Közvetlen költségben 2019 I. n. évben -2,92 millió euro, 2018 1. n. évben +0,27 millió euro, a Közvetett költségben 2019 I. n. évben +2,92 millió euro, 2018 1. n. évben -

0,27 millió euro hatással bírt. Az EBITDA-ra és az az alatti tételekre nincs hatással az újrakategorizálás.      

2 IFRS 16 szerinti pro forma adatok. 

 
Gazdasági környezet 
 
Az európai üzleti környezet továbbra is gyenge volt a Csoport nemzetközi 
tevékenysége szempontjából kulcsfontosságú ágazatokban és földrajzi 
területeken. Az euróövezet ipari termelése januárban és februárban 1,1%-kal, 
illetve 0,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Bár az év 
első két hónapjában kismértékű felfutás volt tapasztalható a volumenekben a 
Brexit miatt történő előrendelések miatt, a gyárak termelés megszakítása több 
kulcsfontosságú szektorban folytatódott, amely az autóipari termelést érintette a 
leginkább. Az európai fuvarozási piacra vonatkozó mutatókat változatlan árak és 
a többletkapacitás jellemezték az előző év azonos időszakához képest. 
Magyarország növekedése az év első két hónapjában továbbra is erős maradt, 
az ipari termelés 5%-os növekedése és a kiskereskedelem 7%-os növekedése 
mellett.4 
 
 
Árbevétel 
 
2019 első negyedévében a Csoport árbevétele 2%-kal 182 millió euróra nőtt. A 
Csoport továbbra is magasabb árakat ért el, de több kulcsfontosságú nemzetközi 
ügyfelénél kevésbé kiszámítható forgalommal találkozott, amelyek kedvezőtlen 
hatást gyakoroltak a teherautó-kapacitás kihasználtságára. Hazai viszonylatban 
különösen a raktározás és a gyűjtőfuvarozás terén növekedtek a volumenek. 
 
 
Bruttó fedezet, EBITDA és EBIT 
 
A bruttó fedezet 4%-kal, 30 millió euróra nőtt az előző év azonos időszakához 
képest 2019 első negyedévében, a bruttó margin 1,1 százalékponttal 16,4%-ra 
csökkent. Az alacsonyabb árrést a közvetlen költségek 3%-os, a 2%-os 
árbevétel-növekedést meghaladó növekedése okozta. A közvetlen költségek 
kedvezőtlen alakulása tükrözi a fuvarozási marginra helyeződő nyomást, amely 

                                                           
4 Források: Eurostat, Transporeon  

| Árbevétel és rendszeres EBITDA 

bontás szegmensek szerint, 

2019 1. n. év. (millió euro) 

 
 

Megjegyzés: Az árbevételből a szegmensek 
közötti átadások nem kerültek kiszűrésre. ITS: 
Nemzetközi Fuvarozási Szegmens. RCL: 
Regionális Kontrakt Logisztika szegmens. 
Egyéb: Minden más tevékenység, amely főként 
külső ügyfelek számára nyújtott biztosítási 

szolgáltatásokat jelent. 
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az üzemanyagárak, a komp-és útdíjak, valamint a bérek felől is jelentkeztek, ezek rendre 5%-ka, 10%-kal, és 10%-kal 
emelkedtek éves viszonylatban. 
 
A rendszeres EBITDA 24%-kal 15 millió euróra csökkent, az EBITDA margin 8,4%-os értéke 2,8 százalékponttal alacsonyabb a 
tavalyinál. A csökkenést részben az alacsonyabb bruttó fedezet, részben a magasabb közvetett költség magyarázza, ahol 
ugyan a közvetett bérek és szolgáltatások csökkentésére irányuló kezdeményezések bevezetésre kerültek, a hatások 2019 első 
negyedévében még nem valósultak meg teljes mértékben. 
 
A rendszeres EBIT -2,7 millió eurót tett ki és a rendszeres EBIT margin -1,5% volt, 3,3 százalékponttal alacsonyabb, mint az 
előző év azonos időszakában. Az alacsonyabb EBIT margin az alacsonyabb EBITDA margin és részben a magasabb 
értékcsökkenés és amortizáció miatt következett be. Ugyan az értékcsökkenés 7%-kal 18 millió euróra emelkedett 2018 első 
negyedévéhez képest, 2018 negyedik negyedévéhez képest jelentős javulás volt, ami tükrözi a folyamatban lévő – az előző 
negyedévhez képest 241 járműnyi csökkenést elérő – flottacsökkentési program eredményeit.  
 
 
Nettó eredmény 
 
A pénzügyi eredmény 2019 első negyedévében 0,9 millió eurós veszteséget ért el. A pénzügyi eredmény kifizetett 
kamatokban megtestesülő része 1,1 millió EUR volt, ami körülbelül 1,2%-os implicit kamatlábat jelent. A kamatfizetés hatását 
részben ellensúlyozták a pozitív devizahatások. 
 
Az adókiadások 2019 első negyedévében 0,9 millió euróra csökkentek az alacsonyabb adózás előtti eredmény kedvező hatása 
miatt. 
 
A rendszeres nettó eredmény 4,4 millió eurós veszteséget mutatott, ez alapján az egy részvényre jutó hígított nyereség 0,11 
eurónak felel meg. 
 
 

A Csoport cash flow-ja és adóssága 
 
Cash flow 
 

| Cash flow kimutatás (millió euro) 

   
2019  

1. n. év 
2018  

1. n. év 

Működésből származó (felhasznált) cash flow  2,3 0,1 
ebből: forgótőke változása  (21,1) (21,9) 

Befektetési és finanszírozási tevékenységből származó (felhasznált) cash flow  (11,7) (3,3) 

Készpénz és készpénz-egyenértékesek változása   (9,4) (3,2) 

Szabad cash flow  (2,6) 0,5 
Beruházások  (3,0) (1,2) 

 

 
A működésből származó cash flow 2,3 millió eurós összege 2019 első három hónapjában a tavalyinál kismértékben 

magasabb, 2,3 millió euro volt. 
 

A befektetési és finanszírozási tevékenységek során felhasznált cash flow 12 millió euróra növekedett 2019 első 
negyedévében az egy évvel ezelőtti 3 millió euróról a kamioneladások lassabb kivitelezése és a biztosítótársaság magasabb 
tartalékolásának következményeként, valamint a beruházások kismértékű emelkedésével.  
 
A működésből származó cash flow-t, a beruházásokat és a flotta lízingalapú finanszírozásának elemeit felölelő szabad cash 
flow 2019 első három hónapjában -2,6 millió euróra csökkent. 
 
 
Adósság 
 

| Eladósodottság adatai (millió euro) 

 

  2019 
márc. 31 

 
2018   

dec. 31. 
 

2018 
márc. 31 

Nettó pénzügyi eladósodottság    330,0   278,9   257,9 

Nettó tőkeáttétel    4,9   4,3   3,0 

 
A nettó pénzügyi eladósodottság 330 millió euróra növekedett 2018 végéhez képest az IFRS 16 alkalmazásának technikai 
hatása, az alacsonyabb lízingkötelezettségek, és a nem-lízing típusú adósságállomány növekedése miatt. Az egyéves gördülő 
rendszeres EBITDA többszöröseként kifejezett nettó tőkeáttétel a nettó eladósodottság emelkedése és az EBITDA 
csökkenése eredőjeként 4,9-re emelkedett. 
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Nemzetközi Fuvarozási Szegmens 
 

|Nemzetközi Fuvarozási Szegmens pénzügyi adatai (millió euro) 
  

    
2019 1. 
n.év1 

2018 1. 
n.év1,2  

Jobb 
(rosszabb) 

Árbevétel   134,5 136,8 (1,7%) 

Közvetlen költség   (114,8) (116,6) 1,6% 

Bruttó fedezet   19,8 20,2 (2,1%) 

Közvetett költség   (7,8) (8,7) 10,3% 

Nem rendszeres tételek   (2,5) 0,5   

EBITDA (rendszeres)   9,4 11,9 (20,9%) 

Bruttó margin   14,7% 14,8% (0,1 szp) 

EBITDA margin (rendszeres)   7,0% 8,7% (1,7 szp) 
 

1 Az összehasonlíthatóság érdekében a Biztosítótársaságnak a Csoporthoz tartozó flottát biztosító részére vonatkozó céltartalékok újrakategorizálásra kerültek, ami a 

Közvetlen költségben 2019 I. n. évben -2,89 millió euro, 2018 1. n. évben +0,34 millió euro, a Közvetett költségben 2019 I. n. évben +2,89 millió euro, 2018 1. n. évben -

0,34 millió euro hatással bírt. Az EBITDA-ra és az az alatti tételekre nincs hatással az újrakategorizálás.      

2 IFRS 16 szerinti pro forma adatok.       

 
2019 első negyedében a Nemzetközi Fuvarozási Szegmens (ITS) árbevétele két százalékkal 135 millió euróra csökkent az 
előző év azonos időszakához képest. A fuvarozás árai éves összehasonlításban emelkedtek, a volumen azonban továbbra is 
csökkent, ezt tükrözi a megbízások számának 8%-os visszaesése.  
 
Az ITS bruttó fedezete 2019 első negyedében 2%-kal 20 millió euróra csökkent, míg a bruttó margin 0,1 százalékponttal 14,7 
százalékra esett vissza. Az ügyfelek felé érvényesített magasabb fuvarozási díjak nem tudták teljes mértékben ellentételezni az 
5%-kal magasabb üzemanyagárak, a 11%-kal megemelkedett tranzitköltségek és a 9%-kal megnövekedett járművezetői bérek 
hatását. A rendszeres EBITDA ugyanebben az időszakban 21%-kal 9 millió euróra esett, 6,8%-os, 1,7 százalékponttal csökkent 
margin mellett. A rendszeres EBITDA margin alacsonyabb értéke az alacsonyabb bruttó margin és a magasabb közvetett 
költség eredménye, ebben az esetben a járművezetőkön kívüli bérek kedvezőtlen hatással bírtak és a rövidtávú intézkedések 
teljes hatásának valóra válása az év hátralevő részében várható.  
 
 

Regionális Kontrakt Logisztika 
 

|Regionális Kontrakt Logisztika szegmens pénzügyi adatai (millió euro)  

 

    
2019 1. 
n.év1 

2018 1. 
n.év1,2  

Jobb 
(rosszabb) 

Árbevétel   34,7 31,1 11,3% 

Közvetlen költség   (25,6) (21,4) (19,9%) 

Bruttó fedezet   9,0 9,8 (7,6%) 

közvetett költség   (4,5) (3,6) (26,0%) 

EBITDA (rendszeres)   4,6 6,2 (26,8%) 

Bruttó margin   26,1% 31,4% (5,3 szp) 

EBITDA margin (rendszeres)   13,2% 20,0% (6,8 szp) 

1 Az összehasonlíthatóság érdekében a Biztosítótársaságnak a Csoporthoz tartozó flottát biztosító részére vonatkozó céltartalékok újrakategorizálásra kerültek, ami a 

Közvetlen költségben 2019 I. n. évben -0,02 millió euro, 2018 1. n. évben -0,08 millió euro, a Közvetett költségben 2019 I. n. évben +0.02 millió euro, 2018 1. n. évben 

+0,08 millió euro hatással bírt. Az EBITDA-ra és az az alatti tételekre nincs hatással az újrakategorizálás.      

2 IFRS 16 szerinti pro forma adatok..       

 
A Regionális Kontrakt Logisztika (RCL) szegmens árbevétele az előző év hasonló időszakához képest 11%-kal 35 millió euróra 
emelkedett 2019 első negyedévében. A bevétel növekménye főként a folyamatos árképzési változtatásoknak és a magasabb 
volumennek tudható be, különösen a gyűjtőfuvarozási és raktározási tevékenységek terén.  
 
A bruttó fedezet az első negyedévben éves összehasonlításban 8%-kal 9.0 millió euróra esett vissza 26,1%-os bruttó margin 
mellett, mivel a magasabb árszint nem tudta ellensúlyozni a járművezetői bérek 13%-os, valamint az üzemanyagárak és 
tranzitdíjak 8%-os növekedését. 2019 első három hónapjában az EBITDA éves összehasonlításban 27%-kal 4,5 millió euróra 
esett vissza, részben a bruttó fedezet csökkenése, részben a bázisidőszakban felmerült egyszeri pozitív, a közvetett 
költségeket érintő tételek miatt. Ez a változás 6,8 százalékponttal alacsonyabb, 13,2%-os EBITDA marginnak felel meg. 
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Egyéb szegmens 
 

|Egyéb szegmens pénzügyi adatai (millió euro) 
  

    
2019  

1. n. év 
2018  

1. n. év 
Jobb 

(rosszabb) 

Árbevétel   16,4 13,9 17,8% 

Közvetlen költség   (14,9) (12,1) (22,6%) 

Bruttó fedezet   1,5 1,8 (14,4%) 

közvetett költség   (0,3) (0,0)   

EBITDA (rendszeres)   1,3 1,8 (29,2%) 

Bruttó margin   9,4% 13,0% (3,5 szp) 

EBITDA margin (rendszeres)   7,6% 12,7% (5,1 szp) 

 
Az egyéb szegmens árbevétele 2019 első negyedévében 18%-kal 16 millió euróra nőtt a 2018 azonos időszakában mért 14 
millió euróhoz képest, ahogy a Biztosítótársaság bővülése folytatódott a KGFB5 biztosítási szegmensben. 
 
Ez a bővülés még nem váltható erőteljes nyereségességre, hiszen éves összehasonlításban a bruttó fedezet 14%-kal 1,5 
millió euróra, az EBITDA pedig 29%-kal 1,3 millió euróra esett vissza, az EBITDA margin pedig 5,1 százalékpontos csökkenés 
után 7,6%-on áll. 

                                                           
5 Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 
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|Az IFRS 16 hatása 

A 2019-től hatályos IFRS 16 a lízingkonstrukciók kimutatásának, mérésének, bemutatásának és közzétételének alapelveit 
határozza meg. Az új standard a lízingbe vevők számára előírja a legtöbb lízing szerepeltetését a pénzügyi 
kimutatásokban. A Csoport felmérte a sztenderd előírásait és pénzügyi kimutatásaira gyakorolt hatásait, és úgy döntött: 
pénzügyeit az IFRS 16 előírásai szerint mutatja be 2019. évi időközi beszámolóiban és a teljes 2019. pénzügyi évre 
vonatkozó önálló pénzügyi beszámolóiban. A módosítás pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatására az ingatlanok 
állománya bővült a lízingkötelezettségek ennek megfelelő bővülése mellett, a bérleti díjak csökkenésével pedig nőtt az 
értékcsökkenés és kamatkifizetés, amint az alábbi táblázatokban részletesen is bemutatásra kerül. 

A korábbi időszakokkal történő könnyebb összehasonlítás érdekében az időközi pénzügyi beszámolók vezetői 
elemzéseiben található csoport- és szegmensszintű jövedelemadatok az IFRS 16 hatását is tartalmazó pro forma adatok. 

 

Az IFRS 16 hatása az eredménykimutatásra (nem auditált, millió euro) 

ITS RCL Csoport ITS RCL Csoport ITS RCL Csoport

Árbevétel 134.5 34.7 182.2 134.5 34.7 182.2

Közvetlen költségek (115.0) (27.3) (154.2) 0.2 1.7 1.9 (114.8) (25.6) (152.3)

Bruttó fedezet 22.4 7.4 30.9 0.2 1.7 1.9 22.7 9.1 32.8

Közvetett költségek (7.8) (4.5) (12.1) (7.8) (4.5) (12.1)

Nem rendszeres tételek (2.5) - (2.5) (2.5) - (2.5)

EBITDA (rendszeres) 9.2 2.9 13.3 0.2 1.7 1.9 9.4 4.6 15.2

Értékcsökkenés és amortizáció (16.1) (1.8) (18.0)

EBIT (rendszeres) (2.8) 0.1 (2.7)

Pénzügyi eredmény (0.8) (0.1) (0.9)

Adók (0.9) (0.9)

Nettó eredmény (rendszeres) (4.4) - (4.4)

IFRS 16 korrekció előtti 

eredménykimutatás

2019 1. n. év

IFRS 16 hatás

2019 1. n. év

IFRS 16 szerinti eredménykimutatás

2019 1. n. év

 

Az IFRS 16 hatása a mérlegre és az adósságmutatókra (nem auditált, millió euro) 

2019 márc. 31. 2019 márc. 31. 2019 márc. 31.

Mérlegtételek 

IFRS 16 

korrekció előtt

IFRS 16 hatás

IFRS 16 

szerinti 

mérlegtételek

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Ingatlanok 19.7 48.5 68.2

Tárgyi eszközök összesen 332.8 48.5 381.3

ÖSSZES BEFEKTETETT ESZKÖZ 488.5 48.5 537.1

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 720.4 48.5 768.9

KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

Lízing kötelezettségek éven túli része 187.6 48.5 236.1

ÖSSZES HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 281.2 48.5 329.7

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 577.3 48.5 625.9

FORRÁSOK ÖSSZESEN 720.4 48.5 768.9

Adósság

Bruttó pénzügyi eladósodottság 329.7 48.5 378.3

Nettó pénzügyi eladósodottság 281.5 48.5 330.0

Gördülő 12 havi EBITDA 59.4 67.0

Nettó tőkeáttétel 4.7 4.9
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| A pénzügyi jelentések beszámolási struktúrájának változása 

A Waberer’s áttekintette a tőzsdén jegyzett és hasonló iparágban aktív társaságok beszámolási gyakorlatát, és annak 
érdekében, hogy jobban igazodjon az ágazati beszámolási benchmarkokhoz és javítsa a számadatok és szöveges 
közlemények egyértelműségét, a beszámolási struktúrájának egyszerűsítéséről döntött. Ezen túlmenően a Waberer’s úgy 
véli, a beszámolási struktúra változtatásával jobban vissza tudja adni a Csoport különböző tevékenységeinek 
összetettségét és egymáshoz kapcsolódását.  

Konkrétan a Waberer’s 2019 első negyedévétől fogva a következő változtatásokat hajtja végre beszámolási struktúrájában: 

 Az eredménykimutatás szerkezete. A közvetlen költségek aggregált költségként kerülnek feltüntetésre. Az 
értékesítési, általános és adminisztratív kiadások, az egyéb üzemi bevétel és az egyéb üzemi kiadás szintén 
összesítve, “Közvetett költségek” címen jelennek meg. Az eredményesség mérőszámainak (bruttó fedezet, EBITDA és 
az az alatti eredménysorok) tartalmában nem kerül sor változtatásra. 

 Kulcsfontosságú teljesítménymutatók. A Waberer’s emellett áttekintette az általa közzétett kulcsfontosságú 

teljesítménymutatókat (KTM). A Társaság a 2019 első negyedévétől a közzétételre kiválasztott KTM-ek 

meghatározása során a következő tényezőket vette figyelembe: 

o Ágazati standardok. Az ágazat más szereplői jelentősen kevesebb üzemi KTM-et tesznek közzé, mint a Waberer’s.  

o Relevancia. A Waberer’s egyre nagyobb mértékben összefonódó tevékenységeit – különösen az eszközalapú és 

kevéssé eszközintenzív tevékenységeket – tekintve a továbbiakban nem közlendő, főként az eszközalapú 

tevékenységekre összpontosító KTM-ek egyre kevesebbet árulnak el a Waberer’s pénzügyi teljesítményéről. 

o Az üzleti tevékenység fókuszváltása. A Waberer’s fontosnak tartja, hogy az általa közzétett KTM-ek 

megfeleljenek a belső döntéshozatali folyamat során alkalmazott mutatóknak. E tekintetben a társaság működése 

ügyfélorientáltabbá vált, a megrendeléseken alapuló mérőszámok központibb szerepet játszanak a belső 

elemzésekben, mint a futásteljesítményen és járművön alapuló mutatók. A Társaság továbbra is erősen 

összpontosít a kapacitásra, és a kapcsolódó mutatókat (emberi erőforrások, járműkapacitás, raktárkapacitás) a 

vezetőség fontosnak tartja, és negyedévente közzéteszi. 

Az operatív üzleti szegmensek és a Waberer’s beszámolójának egyéb részei (Mérlegkimutatás, Cash flow kimutatás, 
Sajáttőke-változási kimutatás) közlésének tekintetében nem került sor változtatásra. 

 

| Szószedet 

Eredménykimutatás 

Közvetlen költségek: A közvetlenül az értékesítéshez kapcsolódó költségek, kiadások és nyereségek. Az éves beszámoló 
eredménykimutatást tartalmazó részében idetartoznak az Alvállalkozói költségek, az Eladott áruk beszerzési értéke, a 
Közvetlen bérköltség, juttatások, és járulékok, az Üzemanyag költségek, az Autópálya és Tranzit költségek, a Javítási, 
szerelési költségek, a Biztosítási költségek és ráfordítások, a Viszontbiztosítási költségek, a Közvetlen bérleti díjak, az 
Egyéb szolgáltatások, a Súlyadó és egyéb fuvarozással kapcsolatos adók, valamint a Jármű értékesítés eredménye. 
Közvetett költség: Az értékesítéshez közvetlenül nem társítható költségek, kiadás és eredmény. Az éves beszámoló 
eredménykimutatást tartalmazó részében idetartozik a Közvetett bérköltség, juttatások járulékok, az Egyéb szolgáltatások, 
az Egyéb bevételek, valamint az Egyéb ráfordítások. 
EBITDA: Kamatok, adózás, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény. 
EBIT: Kamatok és adózás előtti eredmény. 
Nem rendszeres tételek: Nyilvános részvénykibocsátáshoz fűződő költségekkel és egyéb tanácsadási szolgáltatásokkal, 
végkielégítéssel, dolgozói résztulajdonosi program céltartalékaival, goodwill értékvesztésével kapcsolatos, továbbá peres 
eljárásokkal és egyezségekkel kapcsolatos egyszeri bevételi vagy költségtételek. 
Rendszeres EBITDA: A nem rendszeres tételekkel korrigált EBITDA. 
Rendszeres EBIT: A nem rendszeres tételekkel korrigált EBIT. 
Rendszeres nettó eredmény: A nem rendszeres tételekkel korrigált nettó eredmény. 

 

Cash flow és adósságállomány 

Szabad cash flow: A következő cash flow tételek összege: Ületi tevékenységből származó nettó pénzáramlás, Tárgyi 
eszközök beszerzése, Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének eredménye, Hitelfelvétel, Lízingtörlesztés 
kivásárlás során értékesítéshez, Lízingtörlesztés és Fizetett kamatok. 
Bruttó pénzügyi eladósodottság: A következő mérlegtételek összege: Hosszúlejáratú hitelek éven túli része, Lízing 
kötelezettségek éven túli része, Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, és Lízing kötelezettségek éven belüli része. 
Nettó pénzügyi eladósodottság: A bruttó pénzügyi eladósodottság csökkentve a Készpénz és készpénz-egyenértékesek 
összegével. 
Nettó tőkeáttétel: A nettó pénzügyi eladósodottság osztva az utolsó 12 hónap rendszeres EBITDA-jával. 
 

Egyéb fogalmak 

ITS: Nemzetközi Fuvaroizási szegmens. 
RCL: Regionális Kontrakt Logisztika szegmens. 
Egyéb szegmens: A Csoport nem fuvarozással vagy szállítmányozással kapcsolatos tevékenységeit végző része. Az 
Egyéb szegmens teljesítményének túlnyomó többsége a Biztosítótársaság külső (nem Csoporton belüli) szereplőket 
biztosító tevékenysége. 
Biztosítótársaság: A Wáberer Hungária Biztosító Zrt., amelynek egyedüli tulajdonosa a Waberer’s International Nyrt. 
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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. május 8-án 

nyilvánosságra hozott jelentés a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. csoport 2019 első 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 2019 első negyedéves pénzügyi jelentésről független könyvvizsgálói jelentés nem készült. 

 

 

Budapest, 2019. május 8. 

 

 

 

 

 

 

 Barna Erdélyi 

 Chief Financial Officer 
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Pénzügyi kimutatások és teljesítménymutatók 
 

| A Csoport konszolidált eredménykimutatása (IFRS, millió euro) és teljesítménymutatói 

2019 1. n. év 2018 1. n. év 2019 1. n. év 2019 1. n. év

nem auditált1 pro forma1,2
millió euro százalék

Árbevétel 182.2 178.9 3.3 1.8%

Közvetlen költségek (152.3) (147.7) (4.7) (3.2%)

Bruttó fedezet 29.8 31.2 (1.4) (4.4%)

Közvetett költségek (12.1) (11.8) (0.3) (2.8%)

Nem rendszeres tételek (2.5) 0.5 (3.0)

EBITDA (rendszeres) 15.2 19.9 (4.7) (23.5%)

Értékcsökkenés és amortizáció (18.0) (16.8) (1.2) (7.1%)

EBIT (rendszeres) (2.7) 3.1 (5.9)

Pénzügyi eredmény (0.9) (1.3) 0.5 34.8%

Adók (0.9) (1.7) 0.8 48.7%

Nettó eredmény (rendszeres) (4.4) 0.2 (4.6)

Kamionok átlagos száma 4 340 4 303 37 0.9%

Munkavállalók átlagos létszáma 7 951 7 837 114 1.5%

Kamionsofőrök átlagos létszáma 5 806 5 790 16 0.3%

2 IFRS 16 szerinti pro forma adatok.

Jobb (rosszabb)

1 Az összehasonlíthatóság érdekében a Biztosítótársaságnak a Csoporthoz tartozó f lottát biztosító részére vonatkozó 

céltartalékok újrakategorizálásra kerültek, ami a Közvetlen költségben 2019 I. n. évben -2,92 millió euro, 2018 1. n. évben 

+0,27 millió euro, a Közvetett költségben 2019 I. n. évben +2,92 millió euro, 2018 1. n. évben -0,27 millió euro hatással bírt. Az 

EBITDA-ra és az az alatti tételekre nincs hatással az újrakategorizálás.

 
| A rendszeres és riportált mutatók összeegyeztetése (millió euro) 

2019 1. n. év 2018 1. n. év 2019 1. n. év 2019 1. n. év

nem auditált pro forma1
millió euro százalék

EBITDA (riportált) 17.7 19.5 (1.7) (8.8%)

EBIT (riportált) (0.2) 2.7 (2.9)

Nettó eredmény (riportált) (1.9) (0.3) (1.6)

Nem rendszeres tételek (2.5) 0.5 (3.0)

EBITDA (rendszeres) 15.2 19.9 (4.7) (23.5%)

EBIT (rendszeres) (2.7) 3.1 (5.9)

Nettó eredmény (rendszeres) (4.4) 0.2 (4.6)

1 IFRS 16 szerinti pro forma adatok.

Jobb (rosszabb)
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| A Nemzetközi Fuvarozási Szegmens pénzügyi adatai (IFRS, millió euro) és teljesítménymutatói 

2019 1. n. év 2018 1. n. év 2019 1. n. év 2019 1. n. év

nem auditált1 pro forma1,2
millió euro százalék

Árbevétel 134.5 136.8 (2.3) (1.7%)

Közvetlen költségek (114.8) (116.6) 1.9 1.6%

Bruttó fedezet 19.8 20.2 (0.4) (2.1%)

Közvetett költségek (7.8) (8.7) 0.9 10.3%

Nem rendszeres tételek (2.5) 0.5 (3.0)

EBITDA (rendszeres) 9.4 11.9 (2.5) (20.9%)

Kamionok átlagos száma 3 540 3 593 (53) (1.5%)

Kamionsofőrök átlagos létszáma 4 845 4 911 (66) (1.3%)

Megrendelések száma 85.6 93.3 (7.7) (8.2%)

2 IFRS 16 szerinti pro forma adatok.

Jobb (rosszabb)

1 Az összehasonlíthatóság érdekében a Biztosítótársaságnak a Csoporthoz tartozó f lottát biztosító részére vonatkozó 

céltartalékok újrakategorizálásra kerültek, ami a Közvetlen költségben 2019 I. n. évben -2,89 millió euro, 2018 1. n. évben 

+0,34 millió euro, a Közvetett költségben 2019 I. n. évben +2,89 millió euro, 2018 1. n. évben -0,34 millió euro hatással bírt. Az 

EBITDA-ra és az az alatti tételekre nincs hatással az újrakategorizálás.

 
| A Regionális Kontrakt Logisztika szegmens pénzügyi adatai (IFRS, millió euro) és teljesítménymutatói 

2019 1. n. év 2018 1. n. év 2019 1. n. év 2019 1. n. év

nem auditált1 pro forma1,2
millió euro százalék

Árbevétel 34.7 31.1 3.5 11.3%

Közvetlen költségek (25.6) (21.4) (4.3) (19.9%)

Bruttó fedezet 9.0 9.8 (0.7) (7.6%)

Közvetett költségek (4.5) (3.6) (0.9) (26.0%)

EBITDA (rendszeres) 4.6 6.2 (1.7) (26.8%)

Kamionok átlagos száma 800 710 90 12.7%

Kamionsofőrök átlagos létszáma 961 879 82 9.3%

Raktárkapacitás (ezer négyzetméter) 214.1 198.8 15.2 7.7%

2 IFRS 16 szerinti pro forma adatok.

Jobb (rosszabb)

1 Az összehasonlíthatóság érdekében a Biztosítótársaságnak a Csoporthoz tartozó f lottát biztosító részére vonatkozó 

céltartalékok újrakategorizálásra kerültek, ami a Közvetlen költségben 2019 I. n. évben -0,02 millió euro, 2018 1. n. évben -0,08 

millió euro, a Közvetett költségben 2019 I. n. évben +0.02 millió euro, 2018 1. n. évben +0,08 millió euro hatással bírt. Az 

EBITDA-ra és az az alatti tételekre nincs hatással az újrakategorizálás.

 
| Az Egyéb szegmens pénzügyi adatai (IFRS, millió euro) 

2019 1. n. év 2018 1. n. év 2019 1. n. év 2019 1. n. év

nem auditált nem auditált millió euro százalék

Árbevétel 16.4 13.9 2.5 17.8%

Közvetlen költségek (14.9) (12.1) (2.7) (22.6%)

Bruttó fedezet 1.5 1.8 (0.3) (14.4%)

Közvetett költségek (0.3) (0.0) (0.3)

EBITDA (rendszeres) 1.3 1.8 (0.5) (29.2%)

Negyedéves adatok Jobb (rosszabb)

 
| Szegmensek közötti átadás (IFRS, millió euro) 

2019 1. n. év 2018 1. n. év

nem auditált nem auditált

Árbevétel (3.4) (3.0)

Közvetlen költségek 2.9 2.5

Bruttó fedezet (0.5) (0.6)

Közvetett költségek 0.5 0.6

EBITDA (rendszeres) - -

Negyedéves adatok
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| Csoport konszolidált mérleg kimutatás (IFRS, millió euro) 

2019 

március 31.

2018

december 31.

2018 

március 31.

nem auditált auditált nem auditált

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Ingatlanok 68.2 20.4 21.9

Beruházások 4.7 2.7 1.9

Járművek 302.6 321.5 300.4

Egyéb berendezések 5.8 6.2 6.7

Tárgyi eszközök összesen 381.3 350.8 330.8

Immateriális javak 13.9 13.7 8.6

Üzleti vagy cégérték 47.6 47.6 53.4

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök - Adósságinstrumentumok - hosszú lejárat 59.3 46.8 41.1

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök - Tőkeinstrumentumok - hosszú lejárat - 5.6 5.8

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök 0.1 0.1 (0.2)

Viszontbiztosít részesedése a biztosítástechnikai tartalékokból 32.4 27.7 23.8

Halasztott adó követelés 2.4 2.1 1.9

ÖSSZES BEFEKTETETT ESZKÖZ 537.1 494.4 465.1

FORGÓESZKÖZÖK

Készletek 4.1 4.4 3.6

Tényleges nyereségadók (társasági és különadó, iparűzési adó) 3.1 1.5 2.4

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 125.9 114.4 124.3

Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok 49.9 49.9 48.4

Pénzeszközök 48.3 57.7 55.8

Értékesítésre tartott eszközök 0.6 2.8 0.3

ÖSSZES FORGÓESZKÖZ 231.9 230.7 234.9

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 768.9 725.1 700.0

SAJÁT TŐKE

Jegyzett tőke 6.2 6.2 6.2

Tartalékok 136.5 138.6 160.0

Átváltási különbözet 0.2 0.2 (1.4)

Anyavállalatra jutó saját tőke 142.9 145.0 164.8

Külső tagok részesedése 0.1 0.1 10.1

ÖSSZES SAJÁT TŐKE 143.0 145.1 174.8

KÖTELEZETTSÉGEK

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

Lízing kötelezettségek éven túli része 236.1 212.2 226.6

Halasztott adó kötelezettség 1.2 0.8 0.8

Céltartalékok 25.0 22.1 23.8

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - - 6.4

Biztosítástechnikai tartalékok 67.3 58.6 50.7

ÖSSZES HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 329.7 293.7 308.3

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 31.1 17.9 17.7

Lízing kötelezettségek éven belüli része 111.0 106.4 69.5

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 122.5 133.4 105.2

Tényleges nyereségadók (társasági és különadó, iparűzési adó) 0.1 0.1 0.9

Céltartalékok 2.2 2.4 0.8

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és származékos pénzügyi instrumentumok 25.9 22.1 22.4

Biztosítástechnikai kötelezettségek 3.4 4.1 0.3

ÖSSZES RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉG 296.2 286.4 216.8

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 625.9 580.0 525.1

FORRÁSOK ÖSSZESEN 768.9 725.1 700.0

Adósság

Bruttó pénzügyi eladósodottság 378.3 336.6 313.7

Nettó pénzügyi eladósodottság 330.0 278.9 257.9

Gördülő 12 havi EBITDA1 67.0 64.2 85.7

Nettó tőkeáttétel 4.9 4.3 3.0

1 2018 december 31-ig a gördülő 12 havi rendszeres EBITDA nem tartalmazza az IFRS 16 hatását. A 2019 március 31-gyel végződő 12 hónapra a gördülő 

12 havi rendszeres EBITDA korrigálásra került az IFRS 16 hatásával.
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| Csoport konszolidált cash flow kimutatás (IFRS, millió euro) 

2019 1. n. év 2018 1. n. év

nem auditált nem auditált

Adózás előtti eredmény (1.1) 1.4

Egyéb devizás eszközökön és kötelezettségeken keletkezett nem realizált árfolyam veszteség/nyereség (-)(0.3) 0.1

Elszámolt értékcsökkenés és amortizáció 17.8 15.1

Értékvesztés (0.2) (0.0)

Kamatráfordítás 1.2 1.0

Kapott kamatok (0.0) 0.2

Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 2.7 (0.4)

Biztosítástechnikai tartalékok változása 4.0 5.8

Tárgyi eszközök értékesítésének eredménye (0.1) (0.0)

Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének eredménye (0.5) (1.1)

Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás, működő tőke változás előtt23.5 22.0

Készletek állományváltozása 0.3 0.1

Vevők állományváltozása (11.4) (5.0)

Egyéb forgóeszközök és származékos pénzügyi instrumentumok állományváltozása (0.3) (3.8)

Szállítók állományváltozása (10.9) (10.2)

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és származékos pénzügyi instrumentumok állományváltozása4.1 3.1

Biztosítástechnikai kötelezettségek változása (0.7) (3.5)

Fizetett nyereségadó (2.3) (2.6)

I. Üzleti tevékenységből származó nettó pénzáramlás 2.3 0.1

Tárgyi eszközök beszerzése (3.0) (1.2)

Tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 0.3 0.2

Értékesítésre tartott befektetett eszközök értékesítésének bevétele 5.6 10.7

Egyéb befektetett pénzügyi eszközök változása 0.0 (0.1)

Biztosítói adósság és tőkeinstrumentumok változása (6.8) (3.4)

Kapott kamatok 0.0 (0.2)

II. Befektetési tevékenységből származó nettó pénzáramlás (3.9) 6.0

Hitelfelvétel 13.3 12.5

Lízingtörlesztés (13.4) (12.3)

Lízingtörlesztés kivásárlás során értékesítéshez (6.5) (8.5)

Fizetett kamatok (1.2) (1.0)

III. Finanszírozási műveletekből származó nettó pénzáramlás (7.8) (9.3)

IV. Pénzeszközök változása (9.4) (3.2)

Pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek állomány az év elején 57.7 59.0

Pénzeszköz és pénzeszközegyenértékesek állomány az év végén 48.3 55.8

Free cash flow (2.6) 0.5

Negyedéves adatok
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| A Csoport konszolidált sajáttőke-változási kimutatása (IFRS, nem auditált, millió euro) 

 

Jegyzett 

tőke
Tartalékok

Átváltási 

különbözet

Anyavállalatr

a jutó saját 

tőke

Ellenőrzést 

nem 

biztosító 

részesedés

Összes 

saját tőke

Nyitó érték 2019. január 1. 6.2 138.6 0.2 145.0 0.1 145.1

Cash flow fedezeti instrumentumok valós érték különbözeteinek 

halasztott adóval csökkentett értéke - (0.1) - (0.1) - (0.1)

Külföldi érdekeltségben keletkezett árfolyamkülönbözet - - 0.0 0.0 - 0.0

Egyéb átfogó jövedelem - (0.1) 0.0 (0.1) - (0.1)

Tárgyévi eredmény - (2.0) - (2.0) 0.0 (1.9)

Teljes átfogó jövedelem - (2.1) 0.0 (2.1) 0.0 (2.0)

Kisebbségben történt változások - - - - - -

Egyéb mozgás - - - - (0.0) (0.0)

Záró érték 2019. március 31. 6.2 136.5 0.2 142.9 0.1 143.0

Nyitó érték 2018. január 1. 6.2 161.9 (1.7) 166.3 8.3 174.6

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 2019. március 31. 6.2 159.1 (1.4) 163.9 10.1 174.0

 


