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2008. évi auditált eredmény
Az év utolsó hónapjaira kibontakozó erıteljes globális jármőipari recesszió ellenére a gyıri
Rába Csoport 2008-ban éves szinten 58,7 milliárd forint árbevételt ért el, ami enyhe bıvülést
jelent a 2007. évi 58,2 milliárd forinthoz képest. Az EBITDA értéke 4,0 milliárd, az üzemi
eredmény értéke 1,1 milliárd forint lett. A jármőipart sújtó recesszió a jelentıs hatékonysági
tartalékokkal rendelkezı társaságot felkészülten érte. A könyvvizsgálati folyamat során a
korábban kiadott tájékoztatóhoz képest változás történt a befektetési célú ingatlan átértékelésének lehetséges számviteli kezelésében.
A jármőipar gazdasági visszaesése a Rába stratégiai célpiacain eltérı módon jelentkezett. Az
amerikai tehergépjármő-piacon a cégcsoport 31,2 százalékkal, 108,5 millió dollárra növelte bevételeit 2007-hez képest, az Európai Unióban pedig éves szinten 9,7 százalékos növekedés mellett
52,1 millió eurós forgalmat ért el. A FÁK-országokba irányuló export ugyanakkor 27,5 millióról 17,4
millió euróra esett. A belföldi árbevétel 21,6 milliárd forint volt, ami 6,1 százalékkal marad el a
2007-es 23 milliárd forintos értéktıl.
Továbbra is ırzi üzemi nyereségességét a Rába mindhárom üzletága. Az árbevételt tekintve a
Futómő, illetve a Jármő üzletág is képes volt minimális növekedést elérni, miközben az Alkatrész
üzletág a személyautó-gyártás utolsó negyedévben tapasztalt zuhanása miatt éves szinten 3 százalékos visszaeséssel zárta a 2008-as évet.
A társaság aktuális eredményszámait jelentıs átértékelés is befolyásolta: a származékos ügyleteken keletkezett, nem realizált veszteség. Ennek hatására az adózott eredmény -5.098 millió forintot tett ki (a nem realizált fedezeti veszteség hatásától megtisztított érték -19 millió forint).
Jelentıs változás a korábban kiadott, a RÁBA Nyrt. 2008. évi eredményeirıl szóló tájékoztatóhoz
képest, hogy a befektetési célú ingatlan átértékelése nem került be az auditált IFRS eredmény- és
mérlegszámokba.
A könyvvizsgálati folyamat során változás történt az átértékelés lehetséges számviteli kezelésében. Amennyiben a társaság a mérleg sorokban is piaci értéken kívánta volna megjeleníteni az
ingatlant, úgy a korábbi évek tényszámaiban is át kellett volna vezetni a változásokat. Ezzel szemben az Igazgatóság a lehetséges alternatívák közül a korábbi könyv szerinti értéken való szerepeltetés mellett döntött a 2008. évi mérleg vonatkozásában is, így a valós érték továbbra is a kiegészítı megjegyzések között kerül bemutatásra az aktualizált értéken.
A kérdéses ingatlan független értékbecslését, mely figyelembe vette az elmúlt évhez képest jelentısen megváltozott piaci helyzetet, az American Appraisal készítette el. Ennek alapján az aktualizált érték két módszerrel számítva:
Értékesítés összehasonlító módszer*
Fejlesztés megközelítés**

5.852.000.000
6.274.000.000

* A piac-megközelítés: A vagyontárgy értékét a piac-megközelítési módszer az összehasonlításra alkalmas, közelmúltban értékesített
vagyontárgyak elemzése alapján határozza meg. Az ingatlanvagyon értékelésénél a piacon a közelmúltban eladott, illetve értékesítésre
felkínált vagyontárgyakat elemezzük és összehasonlítjuk az értékmegállapítás tárgyát képezı vagyontárggyal és kiigazításokat végzünk
az olyan tényezıkülönbségek kiküszöbölésére mint például az értékesítés idıpontja, helyszíne, a fejlesztések típusa, kora és állapota,
valamint a jövıben várható hasznosítás.
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** Fejlesztés-megközelítés: A fejlesztés-megközelítési módszer egy jövedelem-tıkésítési technika, amelynek során a vagyontárgy nettó
cash-flow-ját jelen értékre diszkontáljuk a telek értékének megállapítása érdekében

Az elvégzett vizsgálatok alapján a befektetési célú ingatlanállomány 2008. december 31-i piaci
értéke 6.000.000.000 Ft.
A 2008. év konszolidált eredményei (IFRS szerint):
Konszolidált adatok
millió forintban
Nettó árbevétel
ebbıl export
ebbıl belföldi értékesítés
Üzemi eredmény
Adózás elıtti eredmény
Nettó eredmény
EBITDA

2008
58.683
37.122
21.561
1.109
*-5.423
**-5.098
***4.053

2007

Index
58.218
35.265
22.953
1.401
1.919
1.414
4.414

100,8%
105,3%
93,9%
79,2%
91,8%

* Hedge-átértékelések hatásától megtisztított adat: -344 millió forint
** Nettó eredmény hedge átértékelés nélkül: -19 millió forint
***EBITDA realizált hedge-zsel: 4.911 millió forint
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Az American Appraisal egy világszerte vezetı független vagyonértékelı vállalkozás, a magyar és nemzetközi számvitel, értékbecslés,
adótanácsadás és üzleti tranzakciók támogatása terén. Az American Appraisal-t 1896-ban alapították, jelenlegi 41 képviseletével a
világszerte legnagyobb független értékelı szolgáltatást nyújtó vállalat.
Rába Jármőipari Holding Nyrt.
A Rába Nyrt. üzleti portfolióját három önálló, egymáshoz kapcsolódó jármőipari üzletág alkotja: a Futómő, az Alkatrész és a Jármő
üzletág. A Rába erısen export orientált vállalat, stratégiai export piacai az USA, az EU és a FÁK. A vállalatcsoport éves értékesítése
230 millió €. A gyıri székhelyő Rába Jármőipari Holding Nyrt. részvényeit a Budapesti Értéktızsdén jegyzik.
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