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Összefoglaló
A Rába csoport a 2001-ben megkezdett, tudatos szerkezet-átalakítási programját egy
járműipari recessziós és kedvezőtlen makrogazdasági környezetben hajtotta végre.
2002 évben árbevételére és üzemi eredményére az alábbi gazdasági, piaci és működési
tényezők gyakoroltak jelentős mértékű, negatív hatást.
•

•
•
•

A USA dollár jelentős, az elmúlt év azonos időszakához képesti átlagárfolyamához
bekövetkezett, a forinthoz viszonyított 9,5%-os gyengülése a Rába csoportnak mind az
árbevételét, mind üzemi eredményét jelentős mértékben, több mint 2 milliárd forinttal
rontotta.
Az iráni piacon a vevői előrejelzésekkel ellentétben, a piac lecsökkent igényeit a tavaly
év végi és 2002. I. negyedéves szállítások kielégítették. Az előző év hasonló
időszakához képest az árbevétel és a fedezetkiesés is nagymértékű.
Az alkatrész üzletben a legnagyobb hazai vevő által végrehajtott modell, és ülésmodell
váltás a hazai és külföldi vevői megrendelésekben 2,9 milliárd forintos árbevétel- és 600
millió forintot meghaladó fedezetkiesést eredményezett.
A tavaly végrehajtott portfoliótisztítás (öntöde, kandalló, buszgyártás) 4,2 milliárd
forintos árbevétel kiesést eredményezett.

•

A Rába Rt. a 2001. évben megkezdett vállalat-átalakítási programját 2002. évben
fokozott intenzitás jellemezte.
o Az üzletági folyamatok újraszervezéséhez, létszám-optimalizációhoz és
hatékonyságjavításhoz kapcsolódó költségek 2002. évben meghaladták a 900
millió forintot.
o A piacépítés és a teljes körű vevőkiszolgálás költségei ugyanezen időszak alatt
elérték a 450 millió forintot.
o A negyedik negyedévben elkönyvelt közel 100 millió forintos létszámoptimalizációs költségeken felül a Rába céltartalékot képzett a 2003 évben
végrehajtandó létszámleépítésekre 626 millió forint értékben.

•

Negyedik negyedévben sor került az elmúlt két évben végrehajtott portfoliótisztítási
program kapcsán -eredetileg továbbértékesítési céllal- fennmaradt eszközök, valamint
egyéb készletek, eszközök selejtezésére, értékvesztésére 663 millió forint értékben.
A Rába óvatossági alapon a várható garanciális kötelezettségekre 431 millió forint
értékben képzett céltartalékot az év zárásakor.

•

Pozitív hatású volt ugyanakkor, hogy az energia üzlet értékesítéséhez kapcsolódó
immateriális javak értékesítéséből a Rába 700 millió forintot meghaladó üzemi eredményt
és cash-t realizált az év utolsó hónapjában.
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Az adózott eredményre pozitív hatást gyakoroltak a dollár gyengülésének kedvezőtlen hatásait
ellensúlyozó lezárt árfolyam-fedezeti ügyletek (1,65 milliárd forint), a 2003 és 2004 évekre
nyitott hedge pozíciók átértékeléséből származó nettó nyereség (921 millió forint) és a
részesedés-értékesítésből származó bevételek.
A vállalatcsoport adózott vesztesége ezen tényezők összességeként megközelítette a 2,5
milliárd forintot.
Kilátások
A jelenlegi piaci és politikai környezetben és a vevői megrendelések alapján 2003 első
negyedévben a Futómű üzletben a 2002 negyedik negyedévinél valamivel gyengébb árbevétel
valószínűsíthető. Jelentős árbevétel növekedést ebben az üzletben a konjunktúra és az új
projektek beindulásával 2003 második felétől prognosztizáljuk
A gyenge dollár éreztetni fogja hatását a csoport nettó eredményében is, ugyanis az IAS
előírások (IAS 39) következtében a nyitott hedge pozíciók átértékelése 2002 év végi
záróárfolyamra megtörtént.
A vállalatcsoport átalakítási folyamata, költségcsökkentési programja tovább folytatódik, de
várhatóan egyszeri tételek és leírások már nem rontják az eredményt 2003. első
negyedévében.

Konszolidált adatok millió forintban
(IAS szerint)
Nettó árbevétel
ebből export
ebből belföldi értékesítés
Üzemi eredmény
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény

Mutatók
EBIT ráta %
EBITDA ráta %
Adózott eredmény %
Likviditási ráta %
Gyorsráta %
ROA %
ROE %

2002. év

2001.év

39.403
24.983
14.420
-4.402
-2.477
-2.477

57.286
34.605
22.681
2.316
2.218
1.802

2002. év

2001. év

-11,2
-4,4
-6,3
121,7
6,9
-6,0
-11,2

4,0
8,3
3,1
122.1
5,0
3,7
6,8

A 2002. évben elért konszolidált árbevétel 39,4 milliárd forint volt, 2001-hez képest 31
százalékkal csökkent. Az üzemi tevékenység eredménye 2002. évben –4.402 millió forint, az
árbevétel arányában –11,2 százalék volt. A beszámolási időszak üzemi eredménye
eszközértékesítésből származó nyereséget tartalmaz.
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Üzemi eredmény

2002. I.
negyedév
452
-271
-68
-165
18
-34

2002. II.
negyedév
-620
-299
-109
-199
-101
-1328

2002. III.
negyedév
-475
-106
-145
-60
-113
-899

2002. IV.
negyedév
-2 327
-384
-139
-223
-183
-3256
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2002. év

Futómű
-2 970
Alkatrész
-1 060
Motor
-461
Jármű
-647
Egyéb
-379
Operációk eredménye
-5517
Eszköz- és
ingatlanértékesítés
750
1115
eredménye
113
158
94
Üzemi eredmény
79
-1170
-805
-2506
-4402
A pénzügyi tevékenység nettó eredménye a bázisidőszaki veszteséggel szemben nyereség
volt. A pénzügyi műveletek nyeresége több tényező együttes hatásaként alakult ki. Ezek közül
a legjelentősebb az árfolyam fedezeti ügyleteken realizált nyereség (1,655 millió forint), de
említést érdemel még a kandalló üzlet és más kisebb részesedések értékesítésének
nyeresége (248 millió forint) és a kapott osztalék (66 millió forint). A pénzügyi bevételeket
jelentősen javította a 2003 és 2004 évekre nyitott hedge pozíciók átértékeléséből fakadó nettó
nyereség (921 millió forint), míg rontotta a devizakészleteken realizált és a deviza hitelek
törlesztéséből származó nettó árfolyam vesztesége (–187 millió forint) és a kamatfizetés (nettó
832 millió forint). A nettó pénzügyi eredményen (az előzőek egyenlegeként: 1841 millió forint)
kívül az adózás előtti eredményt növelte még a társult vállalkozásoktól járó osztalék (85 millió
forint).
PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok
Név
Törzs/Alaptőke Tulajdoni Szavazati Besoezer forint
hányad (%)
arány
rolás 1
RÁBA Futómű Kft.
9.762.800
100,00
100,00
L
RÁBA Járműipari Alkatrészgyártó
Kft.
300.000
100,00
100,00
L
Rába Jármű Kft.
835.100
100,00
100,00
L
RÁBA Ipartechnika Szolgáltató Kft.
266.860
100,00
100,00
L
RÁBA-Szolgáltatóház Kft.
615.000
100,00
100,00
L
RÁBA Vagyonkezelő Kft.
11.000
100,00
100,00
L
RÁBA Detroit Diesel Magyarország
Kft.
51.000
50,00
50,00
K
BPW-RÁBA Futóműgyártó Kft.
1.780.000
25,00
25,00
T
1
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
A Rába Csoport számos termelő, szolgáltató tevékenységet végző leányvállalattal, és a
profiltisztítás mellett is néhány stratégiai befektetéssel rendelkezik. Ehhez kapcsolódóan a két
időszak konszolidált értékeinek összevetéséhez az alábbiakat kell figyelembe venni:
1/ A 2001. év végi állapothoz viszonyítva 2002. év végére a konszolidációs kör bővült a
2001-ben alapított, bevonásra pedig 2002. január 1-től kerülő Rába Vagyonkezelő Kft-vel.
2/ Értékesítés miatt a RÁBA-KÉSZ Kft 2002. augusztus hónapig, a Motor Kft 2002.
december hónapig időarányosan került bevonásra.
3/ A Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft-be 2002. szeptember 30-i időponttal történő
beolvadással megszűnt a Rába Mór Kft és a Rába Sárvár Kft.
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PK. 4. IAS SZERINTI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTÁS
Adatok: ezer forintban
A tétel megnevezése
Belföldi árbevétel
Exportárbevétel
Árbevétel
Értékesítés közvetlen költsége
Bruttó eredmény
Értékesítési költségek
Általános és adminisztrációs költségek
Egyéb bevételek
Üzleti tevékenységhez kapcsolódó egyéb tételek
Kamatfizetés és adózás előtti üzemi eredmény
Nettó pénzügyi bevételek/ráfordítások
Nyereség külső társaságtól
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Nyereségadó
ADÓZÁS UTÁNI NETTÓ EREDMÉNY
Kisebbségi tulajdonosok részesedése
NETTÓ EREDMÉNY
I.

2002. év

2001. év

Index

14.420.416
24.982.679
39.403.095
23.141.739
16.261.356
1.006.929
23.889.476
4.232.722
20.663.683
-4.402.327
1.840.786
84.862
-2.476.679
529
-2.477.208
0
-2.477.208

22.680.539
34.605.388
57.285.927
31.650.455
26.563.472
1.002.620
24.414.342
2.097.550
23.319.412
2.316.060
-354.224
256.178
2.218.014
415.575
1.802.439
0
1.802.439

63,6%
72,2%
68,8%
73,1%
63,4%
100,4%
97,9%
201,8%
88,6%
-190,1%
620,1%
33,1%
-111,6%
0,1%
-137,4%
-137,4%

A konszolidált eredménykimutatás tételeinek elemzése

1.
ÉRTÉKESÍTÉS ÉS PIACI POZÍCIÓK
1.1. Realizált árbevétel
A Rába 2002. évben 39.403 millió forint árbevételt realizált: I. negyedév 11.886 millió forint, II.
negyedév: 10.328 millió forint, III. negyedév: 8.348 millió forint, IV. negyedév: 8.841. Az
árbevétel 63,4 százaléka export (2001. év: 60,4 százalék), a többi belföldi árbevétel.
EXPORT:
Az Amerikai Egyesült Államok a Rába vállalatcsoport legnagyobb exportpiaca. A erős,
ciklikus és konjunkturális okokra visszavezethető visszaesést követően, a piac stabilizálódott,
érzékelhető felfutásra csak 2003 második felében számítunk.
Az észak-amerikai piacon értékesített új 8-as kategóriájú nehéz-tehergépkocsik száma közel
4,6%-os növekedést mutat, a Rába e piacra történő szállításai 17 százalékot meghaladó
növekedést mutatnak.
Kiemelendő, hogy az amerikai piacon stratégiai vevőinktől származó árbevétel még ezt
meghaladó mértékben növekedett.
A Rába piaci pozíciói és értékesítési számai a vevőorientált magatartásnak köszönhetően
javulnak, mind a nehéz-teherautó- mind a speciális jármű-futóművek piacán.
Az USA piacon 2002. évben elért árbevétel 50,6 millió dollár (2001.év: 43,1 millió dollár).
Dél-Amerikában a Rába értékesítése jelentősen visszaesett. Az export értéke 2002. évben 3,6
millió dollárt volt (2001.év: 9,3 millió dollár), a csökkenés mértéke 61,0 százalék.
A brazil nemzeti valuta, a real tartós leértékelődése a „brazil ipar versenyképességét javította”;
így egyik nagy vevőnk főhajtómű-gyártását 2002-től házon belül oldja meg.
Az ázsiai export 2002. évben alig haladta meg a 12,6 millió dollárt, ami év/év alapon 58%-os
visszaesést jelent. 9,7 millió dollár származott az iráni, 1,5 millió dollár a dél-koreai és 0,7-0,7
millió dollár a kínai és a japán piacról. Az Iránba történt busz-futómű szállítások nagy
volumenű újraindulása 2003 első félévében sem várható.
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Az európai piacokon a Rába értékesítési számai az előző évi szinthez képest több mint 24 %kal maradtak el, ami 29,2 millió dolláros forgalmat jelent.
A futómű üzlet 14,8 millió dollárral, az alkatrész-üzlet 12 millió dollárral részesedik az
árbevételből, a fennmaradó 2,4 millió dolláros rész pedig a motor üzlet teljesítményét mutatja.
A nyugat- és dél-európai piacon az árbevétel csökkenést mutat; az előző időszaki 27,3 millió
dollárról 18,8 millió dollárra. A szállítások 36,0%-ban a futómű- és 64,0 %-ban alkatrész üzlet
termékeiből álltak.
A nyugat-európai árbevétel csökkenésének fő okai:
• Az alkatrész üzlet számai között ez évben már nem található meg az eladásra került
kandallóüzlet árbevétele, időarányosan 3,9 millió dollár.
• A Rába alkatrész üzletének legnagyobb hazai vevőjénél bekövetkezett ülés-modell
változás a Lear Co. felé irányuló ülésalkatrész szállításban jelentős 4,8 millió dolláros
visszaesést okozott.
• A Volvo mellső futómű szállítások befejeződtek, az éves szinten kieső árbevétel 2 millió
dollár.
A kelet- és közép-európai piacokon a Rába által elért export árbevétel 2002. évben elérte a
10,5 millió dollárt, a bázisidőszakhoz viszonyítva (11,2 millió dollár) 6 százalékos a növekedés.
Ebből a futómű szállítások 8,2 millió dollárt (2001.év 8,1 millió dollár), a motor- és a motorpótalkatrész szállítások 2,3 millió dollárt tettek ki.
A Csoport belföldi értékesítésének árbevétele a 2001.évi 22.625 millió forintról 14.420 millió
forintra csökkent.
Az árbevétel meghatározó hányada, 56,7%-a az alkatész üzletből, 24,9%-a a futómű üzletből –
az Ikarusbus-nak és a BPW-Rába Kft-nek szállított futómű és futóműalkatrészek-, 3,9%-a a
jármű üzlet által 2002. I. félévében értékesített önjáró buszalvázakból, és 10,0%-a a motor
üzlet értékesítéséből származott.
Az árbevétel csökkenés két fő oka:
• A Rába csoport alkatrész üzletének legnagyobb hazai vevője, modell- és ülésmodellváltást hajtott és hajt végre 2002-2003 évek folyamán. A Rába szállításai e kiemelt
vevőjének megközelítőleg 1,67 milliárd forinttal estek vissza az elmúlt évben.
• A Rába Rt. vezetése 2001. év végén döntött a gazdaságtalan buszösszeszerelés
leállításáról, portfoliótisztítás eredményeként értékesítette a Kispesti Öntödét; ezen
tevékenységek dezinvesztíciója 4,2 milliárd forint árbevétel-kiesést okozott az elmúlt
évhez képest.
1.2. Üzletenkénti értékesítés
A Rába termékcsoportonkénti teljesítményének mérési rendszerében a fő hangsúly a futómű
és az alkatrész üzletre helyeződik, további „mérési pontok” a jármű, a motor és az egyéb üzlet.
A 2001. és 2002. éves árbevétel üzletenkénti alakulását és arányát a következő táblázat
mutatja:
Üzletenkénti árbevétel
Futómű üzlet
Alkatrész üzlet*
Jármű üzlet**
Motor üzlet
Egyéb üzlet
Nem konszolidált árbevétel
összesen
*Az Alkatrész üzlet árbevétele 2001. Évében

2002. év
(millió forint)
25.267
12.425
932
2.188
8.193

Arány
(százalék)
51,5
25,4
1,9
4,5
16,7

2001. év
(millió forint)
32.973
17.395
4.449
4.249
9.201

Arány
(százalék)
48,3
25,5
6,5
6,2
13,5

49.005

100,0

68.267

100,0

tartalmazta a Rába Mór Kft, Rába Sárvár Kft, a kandalló eladások és a Kispesti
Öntöde eredményét is.
Az Alkatrész üzlet árbevétele 2002. évében tartalmazza a Rába Mór Kft, Rába Sárvár Kft, és a Győri Alkatrészgyártó Kft.
eredményét.
**Jármű üzlet pedig 2001. Évében tartalmazta a Győri Alkatrészgyártó Kft-vé 2001 decemberében átalakult egységet.
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2.
KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK ALAKULÁSA
2.1. Közvetlen költségek
A Rába közvetlen költségei az árbevételnél kisebb mértékben csökkentek. A második
negyedévtől a dollárárfolyam jelentős mértékű gyengüléséből és a vevőknek adott
árengedményből fakadó árbevétel-csökkenés közvetlen költségszint emelkedést okozott.
A holdingstruktúra változásának jobban megfelelő – a 2001. IV. negyedévben jelzettek szerinti
– konszolidációs technika alkalmazása a két évben eltérő költségkorrekciót eredményezett,
ami miatt a közvetlen költségekben 2001-ről 2002-re 781 millió forint növekmény keletkezett. A
számvitelileg kimutatott közvetlen költségszint 3,5 százalékpont növekedést mutat.
A Rábánál folyamatban van a termékek előállításához felmerülő közvetlen költségek minél
pontosabb számbavétele, melynek első lépése, hogy 2002-től a Rába a közvetlen költségek
között számolja el a gyártási selejt és az előkészületi idő költségét, az eddigi közvetett
költségsor helyett.
2.2. Bruttó eredmény alakulása
A bruttó hozam 25.636 millió forintról 16.261 millió forintra csökkent, ami az árbevétel
csökkenéséből (-8.004 millió forint), a költségszint növekedéséből (- 590 millió forint), valamint
az említett konszolidációs technikai változásból (-781 millió forint) származik.
2.3. Értékesítési költségek
Az értékesítési költségek gyakorlatilag szinten maradtak, összegük 2002. évben 1.007 millió
forintot tett ki a 2001. éves 1.002 millió forinttal szemben. A Rába az értékesítési költségek
között a csomagolási és logisztikai költségeket, a vevőszolgálatok és külföldi kereskedelmi
képviseletek működtetésének költségeit, továbbá a vevőkapcsolatok ápolásával kapcsolatos
különféle költségeket mutatja ki. Az első negyedévi 193 millió forintos költség után, az intenzív
piacépítés megnövekedett költségei jelennek a további negyedévekben a II. negyedévben 251
millió forinttal, a III. negyedévben 263 millió forinttal, a IV. negyedében pedig 300 millió forinttal
emelve az értékesítési költségsort.
2.4. Általános és adminisztratív költségek
A Rába az általános és adminisztratív költségek között mutatja ki az igazgatással kapcsolatban
felmerült költségeket (2002.: 7.256, 2001.: 8.944 millió forint), az egyéb általános költségeket
(2002.: 10.903, 2001.: 12.690 millió forint), továbbá az üzletmeneten kívüli különféle
ráfordításokat (2002.: 5.730, 2001.: 2.780 millió forint). Mint az adatokból látható, a közvetett
költségek csökkenése összességében nem jelentős mértékű (2,1 százalék), ezen belül az
üzletmenetbe tartozó költségeknél azonban a csökkenés jóval nagyobb (16,1 százalék), amiből
a konszolidációs technika miatti csökkenés mindössze 4 százalékot képvisel, a fennmaradó
rész tényleges költségmegtakarítás. Az üzletmeneten kívüli ráfordítások 2002. évi értékében
szerepel az egységes alkatrész üzlet kialakítása kapcsán elszámolt közel 1,5 milliárd forint
technikai tétel. A ráfordításoknak ez a csoportja tartalmazza továbbá a 2003. évben tervezett
létszám-racionalizáláshoz és a várható garanciális kötelezettségekhez kapcsolódóan
megképzett céltartalékot és elhatárolt költségeket, a befektetett eszközökkel, készletekkel,
vevőkkel összefüggésben elszámolt selejtezéseket, leértékeléseket, értékvesztéseket.
Az üzletmenetbe tartozó költségek csökkenésének értékelésénél figyelembe kell venni, hogy
ezek a költségek tartalmazzák az elszámolt amortizációt, ami 2002. évben 2.651 millió forint
volt az előző évi 2.456 millió forinttal szemben, továbbá, hogy ezt a költségtömeget növelték a
létszámcsökkentéshez kapcsolódó egyszeri kifizetések 747 millió forint értékben.
2.5. Egyéb bevételek
Az egyéb bevételek 2002. évben 4.233 millió forintot tettek ki. Ez az összeg 2.135 millió
forinttal (101,8 százalékkal) magasabb az előző évinél. A változás nagyrészt annak tudható be,
hogy ez az összeg tartalmaz az alkatrész beolvadás miatt elszámolt 1,3 milliárd forint egyéb,
üzletmeneten kívüli bevételt (technikai tételt) és az említettek szerint az energia üzlet
értékesítéséhez kapcsolódó bevételt.
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3.
KAMATFIZETÉS ÉS ADÓZÁS ELŐTTI („ÜZEMI”) EREDMÉNY
A Rába kamatfizetés és adózás előtti eredménye 2002. évben –4.402,3 millió forint volt (2001.
év: 2.316 millió forint). A bruttó nyereség miatti kiesést (9.374 millió forint) az általános
költségekben elért megtakarítás (525 millió forint), és az egyéb bevételek többlete (2.135 millió
forint) nem tudta ellensúlyozni. A jövedelmezőség a bázisidőszaki 4,0 százalékról -11,2
százalékra változott. A jövedelmezőségi ráta csökkenése az üzemi eredmény + amortizáció
együttes összegére (EBITDA) kisebb mértékű volt: -4,4/8,3 százalék.
4.
PÉNZÜGYI BEVÉTELEK
4.1. Nettó pénzügyi eredmény
A nettó pénzügyi eredmény 2002. évben 1.841 millió forintot tett ki (2001. év: -354 millió forint).
A Rába a nettó pénzügyi eredményként mutatja ki a kapott kamatok, konszolidációs körön
kívülről származó osztalékok, az egyéb pénzügyi bevételek és a fizetett kamatok, egyéb
pénzügyi ráfordítások nettó eredményét. A nettó pénzügyi bevételek az alábbi jelentősebb
tételekből tevődtek össze:
2002. év
2001. Év
millió forint
millió forint
Kapott osztalék
66
70
Nettó kamat
-832
-1.260
Nettó egyéb
1.686
537
Hedge ügyletek nem realizált nettó
árfolyamnyeresége
921
297
Nettó pénzügyi bevételek
1.841
-354
A nettó pénzügyi bevételeken belül az egyéb tételek egyik részét az üzletrészek
értékesítésének
eredménye,
másik
részét
a
devizás
tételek
árfolyamnyeresége/árfolyamvesztesége adja, amelynek kockázatát a Rába fedezeti
ügyletekkel csökkentette. A fedezeti ügyletek realizált nettó árfolyam nyeresége 2002. évben
1.655 millió forint volt. Az IAS előírások (IAS 39) változása miatt ezeknek az ügyleteknek a nem
realizált nyeresége (nettó 921 millió forint) szintén a nettó pénzügyi bevételek között került
kimutatásra, ami az előző időszakban elszámolt nem realizált árfolyamnyereség visszaírásának
(-297 millió forint) és az év végén kimutatott nem realizált árfolyamnyereségnek (1.218 millió
forint) az egyenlege ad.
4.2. Nyereség külső társaságtól
A külső társaságtól származó nyereség a Rába IAS szerinti konszolidált eredménykimutatásában a társult vállalkozások nettó eredményéből az anyavállalatra jutó hányadot
tartalmazza. Értéke 2002. évben 85 millió forint (2001. év: 256 millió forint). A csökkenés oka,
hogy az itt elszámolt társaságok közül a RÁBA-DDC Kft ebben az évben tevékenységét
jelentősen beszűkítette.
5.
ADÓZÁS ELŐTTI ÉS NETTÓ EREDMÉNY ALAKULÁSA
A 2002. éves adózás előtti eredmény –2.477 millió forint volt, ami a 2.1-4.2 pontok alatt érintett
tényezők eredőjeként 4.279 millió forinttal kevesebb a 2001. évinél. A jövedelmezőségi ráta az
adózás előtti eredmény szintjén –6,3 százalékos árbevétel arányos jövedelmezőségnek felel
meg, a bázisidőszaki 3,1 százalékkal szemben.
Csoportszinten adófizetési kötelezettség gyakorlatilag nincsen, így a konszolidált adózás utáni
eredmény és a nettó profit megegyezik az adózás előtti eredménnyel.
6.
IAS-HAS KÜLÖNBSÉGEK
A Rába esetében a Magyar Számviteli Szabályok (MSZSZ/HAS) és a Nemzetközi Számviteli
Standardok (IAS) alapján történő eredmény kimutatás közötti eltérést döntő részben az alábbi
tényezők okozzák:
- a külföldi pénzértékben kifejezett pénzeszközök, követelések és kötelezettségek
előző évi felértékelésének visszaírása,
- a külföldi pénzértékben kifejezett pénzeszközök, követelések és kötelezettségek
fordulónapi átértékelése,
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a saját részvény értékesítés és bevonás eredményének saját tőkével szemben
történő elszámolása,
a saját részvényekre elszámolt értékvesztés kivezetése a nettó pénzügyi
bevételekből,
a nyitott hedge pozíciók fordulónapi átértékelése miatti nem realizált árfolyam
nyereség elszámolása a nettó pénzügyi bevételek között.

PK. 3. IAS SZERINTI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
A tétel megnevezése
Ingatlanok, gépek, berendezések
Immateriális javak
Tartós részesedések
Egyéb részesedések
Egyéb befektetések
Halasztott adó
Befektetett eszközök összesen
Értékpapírok
Készletek
Adó miatti követelések
Követelések
Pénztár, bankszámla
Forgóeszközök összesen
ESZKÖZÖK összesen
Részvénytőke
Tőketartalék
Felhalmozott vagyon
Tőke és tartalékok összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Tartós passzívák (források) összesen
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú passzívák (források)
összesen
FORRÁSOK összesen (tőke és
kötelezettségek)
II.
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Adatok: ezer forintban

2002. év

2001. év

Index

19.584.767
413.527
1.719.281
523.942
41.451
387.454
22.670.422
2.465
5.459.275
1.417.245
11.002.968
1.067.716
18.949.669
41.620.091
12.687.766
6.463.899
2.906.054
22.057.719
3.987.001
3.987.001
8.383.669
7.191.702

19.881.135
338.130
1.718.732
548.579
15.427
387.454
22.889.457
1.510
7.596.546
1.790.963
15.764.481
901.895
26.055.395
48.944.852
12.687.766
6.463.899
7.302.669
26.454.334
1.145.024
1.145.024
13.095.089
8.250.405

98,5%
122,3%
100,0%
95,5%
268,7%
100,0%
99,0%
163,2%
71,9%
79,1%
69,8%
118,4%
72,7%
85,0%
100,0%
100,0%
39,8%
83,4%
348,2%
348,2%
64,0%
87,2%

15.575.371

21.345.494

73,0%

41.620.091

48.944.852

85,0%

Jelentősebb mérlegtételek és változásainak elemzése

1.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1.1. Ingatlanok, gépek és berendezések
A vállalatcsoport befektetett eszközeinek döntő hányadát (86,4 százalékát) az ingatlanok,
gépek és berendezések tették ki (2001. december 31: 86,9 százalék). Konszolidált nettó
értékük az előző évi 19.881 millió forintos záró értékről 19.584 millió forintra csökkent. A
csökkenést részben a portfoliótisztításhoz (vállalateladásokhoz) kapcsolódó kivezetések,
részben ingatlanértékesítések okozták.
Ennek az eszközcsoportnak több mint felét (2002. december 31-én 56,6, 2001. december 31én 56,4 százalékát) az ingatlanok tették ki. A jelentős mértékű ingatlaneladások és az
amortizáció elszámolása mellett is nettó értékük mindössze 32 millió forinttal csökkent, arányuk
pedig kis mértékben nőtt. Ennek magyarázatát a Rába által 2002. évben az ingatlanokon
végzett – ugyancsak jelentős értékű – felújítások adják.
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A gépek és berendezések nettó értéke és a befejezetlen beruházások állománya együtt 30
millió forinttal kevesebb, mint az előző évben, ezzel szemben a konszolidációs kör változása
miatti csökkenés 602 millió forint. A végrehajtott (aktivált) beruházások értéke 3,0 milliárd forint
volt (a képződött 2,6 milliárd forintos amortizációval szemben).
1.2. Immateriális javak
Az immateriális javak között a Rába gyártási eljárásokat (licenceket), aktivált kutatási
ráfordításokat, alapítás-átszervezést és negatív cégértéket mutat ki. Az immateriális javak nettó
értéke 414 millió forint volt, a bázis időszakinál 76 millió forinttal több.
1.3. Tartós részesedések
Ezen a mérlegsoron kerül kimutatásra a társult vállalkozások anyavállalatot megillető hányada.
Értéke 2002. december 31-én 1.719 millió forintot tett ki.
1.4. Egyéb részesedések
Az egyéb részesedések egy része konszolidációba be nem vont leányvállalat, más része olyan
egyéb részesedés, amelynél a Rába befolyása nem éri el a 25 százalékot. 2002. december 31i záró értékük 523,9 millió forint volt (2001. december 31.: 548,6 millió forint). A változás
tartalmazza egyrészt újonnan alapított, konszolidációba be nem vont leányvállalat (Mérnöki Kft:
3 millió forint) és egyéb részesedések könyv szerinti értékét, devizában kifejezett befektetések
fordulónapi értékelésének, illetve egyes részesedések két időpont közötti értékesítésének,
továbbá konszolidációba történő bevonásának (Vagyonkezelő Kft: 11 millió forint) hatását.
1.5. Egyéb befektetések
Az egyéb befektetések záró értéke 41 millió forint volt, az előző évinél 168,7 százalékkal
magasabb. A növekmény szabad pénzeszközök tartós kihelyezéséből származott.
1.6. Halasztott adó
A konszolidációs helyesbítő tételek kapcsán felvett olyan adókövetelés, ami nagyobb részt
ingatlanok, gépek, berendezések apportálásakor keletkezett felértékelésből, kisebb részt a
közbenső eredmény kiszűréséből adódik, és ami az apportálást követő években az elszámolt
magasabb amortizáció összegéből, illetve a fordulónapon csoporton belüli készlet következő
időszaki értékesítéséből egyenlítődik ki. Értéke 2002. december 31-én 387 millió forint, a 2001.
december 31-ivel megegyező összegű. (Az apport felértékelés különbözetének erre az
időszakra jutó része és a csoporton belüli készletek átértékelésére jutó adó nem került
elszámolásra, mivel az negatív fizetési kötelezettséget eredményez.)
2.

FORGÓESZKÖZÖK

2.1. Készletek
A készletek 2002. december 31-i záró értéke 5.459 millió forint volt (2001. december 31: 7.597
millió forint). A 2001. és 2002. december 31-i csökkenő tendencia a tevékenységhez nem
szükséges készletek értékesítésének, fejlett készletgazdálkodási módszerek alkalmazásának
és az elfekvő készletekre elszámolt értékvesztésnek az eredménye. A készletek 49,2
százaléka saját termelésű, fennmaradó része (50,8 százalék) vásárolt készlet.
2.2. Adó miatti követelések
Az adó miatti követelések (1.417 millió forint) nagyrészt az export miatti forgalmi adó
visszaigénylésből adódnak.
2.3. Követelések
A követelések 2002. évi záró értéke 11.003 millió forint volt, a bázis időszakinál (15.764 millió
forint) 30 százalékkal alacsonyabb. A követelések változásának legjelentősebb tételei:
• a hedge átértékeléséből adódó nettó 921 millió forint,
• az év végén indított beruházásokra adott előleg növekedése (1.032 millió forint),
• részben a forgalom, részben a vevők behajtási idejének csökkenése miatt a vevőkkel
szembeni követelések csökkenése (5.750 millió forint).
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2.4. Pénzeszközök
A pénzeszközök 2002. december 31-i záró értéke 1.067,7 millió forint (2001. december 31.:
902 millió forint).
3.
TŐKE ÉS TARTALÉKOK
3.1. Részvénytőke
A Rába Rt részvénytőkéje 1000 Ft névértékű törzsrészvényekből áll, amelyek az időszakosan
meghirdetett osztalékra jogosítanak és részvényenként egy szavazatot biztosítanak a
Társaság Közgyűlésén. A társaság részvénytőkéje 2002. december 31-én 12.688 millió forint,
a 2001. december 31-ivel megegyezik.
3.2. Tőketartalék
A tőketartalék 2002. december 31-én 6.464 millió forint volt.
3.3. Felhalmozott vagyon
A felhalmozott vagyon (2.906 millió forint) az előző évhez (7.303 millió forint) képest az
alábbiak szerint változott:
•
csökkent a külső tulajdonosoknak megállapított osztalékkal (1,9 milliárd forint),
•
csökkent a tárgyidőszaki veszteséggel (2,5 milliárd forint).
4.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
A hosszúlejáratú kötelezettségek 2002. december 31-i záró értéke 3.987 millió forint volt (2001.
éves záró: 1.145 millió forint). A növekedés a vállalatcsoport hiteleinek belső átstrukturálására
irányuló törekvéseket tükrözi. A hosszú lejáratú kötelezettségekben hitelek és műszaki
fejlesztési célokat támogató kölcsönök szerepelnek (millió forintban):

Beruházási és fejlesztési hitelek
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

Anyavállalat
136

Leányvállalatok
512
3.327
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5.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
5.1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök összegében (8.384 millió forint) az előző időszakhoz
(13.095 millió forint) képest részben a 4. pont alatt jelzett átstrukturálásnak, részben a
vevőbehajtás javulásának köszönhetően jelentős, 36 százalékos volt a csökkenés.
5.2. Rövid lejáratú kötelezettségek
A rövid lejáratú kötelezettségek összege (2002. éves záró: 7.191 millió forint) az előző évhez
(8.250 millió forint) képest csökkent, ami részben a szállítóknál, részben az egyéb rövid lejáratú
kötelezettségeknél jelentkezett.
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PK 5. KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁS 2002. ÉV
Adatok: ezer forintban
Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás:
Adózás előtti eredmény
A szokásos tevékenység pénzeszközváltozását nem
befolyásoló bevételek és kiadások
A szokásos tevékenységhez kapcsolódó eszközök és
források változása
Tárgyévben fizetett adó
Pénzügyi műveletek miatti pénzeszközváltozás
Saját részvény értékesítés
Saját részvény vásárlás
Értékpapírok nettó csökkenése / (növekedése)
Hitel- és kölcsönállomány nettó növekedése /
(csökkenése)
Fizetett osztalék

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás
Befektetett eszközök értékesítéséből származó bevétel
Befektetett eszközök vásárlása
Pénzeszközök változása

2001. év
769.597

2002. év
-2.476.679

1.081.299

2.085.445

-685.289
-371.936
793.671

6.213.799
-529
5.822.036

2.658.582
-2.633.150
-181.177

1.514.057
-1.456.427
-955

1.926.435
-1.980.298
-209.608

-1,869.443
-1.977.037
-3.789.805

775.082
-1.000.297
-225.215
358.848

1.185.574
-3.051.984
-1.866.410
165.821

1.838.170

2.650.885

-759.971
3.100
1.081.299

-565.440
0
2.085.445

491.547
-1.176.836
-685.289

2.131.271
4.076.528
6.213.799

A szokásos tevékenység pénzeszközváltozását nem
befolyásoló bevételek és kiadások
Értékcsökkenés
Befektetett eszközök értékesítésének
vesztesége/(nyeresége)
Befektetett eszközök leírása
A szokásos tevékenységhez kapcsolódó eszközök és
források változása
Készletállomány csökkenése / (növekedése)
Követelés/kötelezettség állomány változása
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek
Megnevezés
Érték (Ft)
Külön felsorolás szerint*
* Exportárbevétel árfolyamkockázatának fedezetére szolgáló határidős deviza ügyletek: 75
millió EUR eladás forint ellenében, továbbá 59 millió EUR vétele USD ellenében.
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III. JELENTŐS TÉNYEZŐK, VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés mértéke
Teljes alaptőke
Tulajdonosi kör megnevezése

Belföldi intézményi/társaság
Külföldi intézményi/társaság
Külföldi magánszemély
Belföldi magánszemély
Saját tulajdon
Államháztartás részét képező
tulajdonos
Nemzetközi Fejlesztési
Intézmények
Egyéb
ÖSSZESEN

Időszak elején
(október 01)
%
Db
30,69
3.895.777
26,45
3.357.282
0,12
15.138
17,22
2.185.143
781.460

Bevezetett
sorozat1
Időszak végén
Időszak Időszak
(december 31)
elején
végén
%
Db % Db % Db
30,75
3.903.207
26,06
3.307.282
0,12
15.138
17,55
2.227.893
781.460

13,99

1.776.200 13,99

1.776.200

11,52

1.462.446 11,52

1.462.446

100,00

13.473.446 100,00

13.473.446

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén)
Név

Nemzetiség Tevékenység Mennyiség
(db)

Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata
EBRD
DRB Hicom Group
WALLIS Rt.
Saját részvény

B
K
K
B
B

Á
F
T
T
T

Részesedés Megjegyzés
(%)

1.508.850
1.462.446
1.462.446
1.162.446
781.460

11,20
10,85
10,85
8,63
5,80

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
január 1.
március 31.
június 30.
szeptember 30.
december 31.
1.175.184
1.175.184
665.184
781.460
781.460
A visszavásárolt részvények mindegyike az anyavállalatnál közvetlenül birtokolt saját részvény.
TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)
Társaság

Csoport

Bázis időszak vége

Tárgyév eleje

Tárgyidőszak vége

5.668

5.668

4.445

A 2002. december 31-i záró konszolidált létszám 4.445 fő. A bázisidőszak végéhez viszonyított
létszámcsökkenés mértéke 21,6 százalék. A csökkenés tartalmazza a Kandalló Kft, a
Rábakész Kft, a Motor Kft. és az Energia divízió 2002-ben történt értékesítése miatti
létszámcsökkenést is.
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TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak
Jelleg1 Név

Beosztás

Megbízás
kezdete

IT

Jancsó Péter

IT elnök

1998.

Megbízás Saját részvény
vége/meg- tulajdon (db)
szűnése
0

IT

Abbas Mehad

IT tag

1998.

0

IT

Merrick W. Taylor

IT tag

1998.

0

IT

Apró Antal

IT tag

1998.

0

IT

Szabó József

IT tag

2000.

414

FB

Patonai József

FB elnök

1996.

0

FB

Geszti András

FB tag

2000.

0

FB

Dr. Czinege Imre

FB tag

2001.

0

SP

Steiner László

Vezérigazgató

2001

2000

SP

Kugler Gyula

vezérigazgató h.

2000.

SP

Pintér István

vezérigazgató h.

2000.

SP

Lengyel Péter

pénzügyi igazgató

2001.

SP

Vissi Ferenc

humán erőforr. igazgató

2001.

SP

Dr Megyeri János

műszaki és ker. igazgató

2001.

SP

Kocsis Sándor

TQM manager

2001.

SP

Csuport László

ügyvezető igazgató

2001.

2002.

0

SP

Udvardi Ernő

ügyvezető igazgató

2002.

2002.

0

SP

Dr. Fekecs Béla

ügyvezető igazgató

2002.

0

SP

Dr. Megyeri János ügyvezető igazgató

2002.

0

SP

Lengyel Péter

pénzügyi vezérig. h.

2002.

0

SP

Kovács Csaba

ügyvezető igazgató

2002.

0

SP

Dr. Surányi Jenő

ügyvezető igazgató

2002.

0

2003.

414
414

2002.

0
0

2002.

0
0

Változás alkalmazotti körben
A Rába Rt Igazgatósága 2001. május 1-i időponttól Steiner Lászlót bízta meg a vállalat
vezérigazgatói teendőinek ellátásával.
A vezérigazgató 2001. május 15-i időponttól Lengyel Pétert nevezte ki a Rába Rt pénzügyi
igazgatójává a nyugdíjba vonult Horváth Mihály helyett.
Az autóipari alkatrészüzlet fejlesztésének lépéseként 2001. februárjától 2002. április 15-ig
Szabó József, a Rába Sárvár Kft. ügyvezető igazgatója látta el, 2002. április 15-től pedig Dr.
Megyeri János látta el a Rába Mór Kft. ügyvezetői teendőit. A beolvadással a sárvári és a móri
ügyvezető igazgatói pozíció megszűnt.
A Rába Jármű Kft-ben megkezdett szervezet-átalakítási folyamat részeként az ügyvezető
igazgatói feladatok elvégzésére Csuport László kapott megbízást 2001. februárjától 2002.
február 28-ig. 2002. március 1-től a Jármű Kft ügyvezető igazgatója Udvardi Ernő, 2002.
szeptember 1-től pedig Kovács Csaba.
2001. szeptember 1-től a Rába Rt humán erőforrás igazgatója Vissi Ferenc, műszaki,
kereskedelmi és minőségügyi igazgatója pedig Dr. Megyeri János.
2002. február 1-től a Rába Szolgáltatóház Kft ügyvezető igazgatója Veress László helyett Dr.
Surányi Jenő lett.
A Futómű Kft ügyvezető igazgatói feladatait 2002. április 1-től Kugler Gyula helyett Dr. Fekecs
Béla Zoltán látja el. Kugler Gyula ettől az időponttól kizárólag a vezérigazgató helyettesi
posztot tölti be, melyben felelős a termelő leányvállalatok irányításáért.
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A Rába Rt a hagyományos belső ellenőrzés helyett internal auditori szervezetet hozott létre,
melynek vezetője 2002. áprilistól Hatvani Csaba.
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások
Dátum
2002-01-08
2002-01-25
2002-02-08
2002-03-07
2002-03-22
2002-04-04
2002-04-08
2002-04-09
2002-04-26
2002-04-30
2002-05-02
2002-05-06
2002-05-14
2002-05-15
2002-05-21
2002-05-29
2002-07-05
2002-07-16
2002-07-31
2002-08-13
2002-12-03
2002-12-09

Megjelenés
helye
MATÖKE
5. szám
MATÖKE
18. szám
MATÖKE
28. szám
MATÖKE
47. szám
MATÖKE
57. szám
MATÖKE
65. szám
MATÖKE
67. szám
MATÖKE
68. szám
MATÖKE
81. szám
MATÖKE
83. szám
MATÖKE
84. szám
MATÖKE
86. szám
MATÖKE
92. szám
MATÖKE
93. szám
MATÖKE
96. szám
MATÖKE
102. szám
MATÖKE
129. szám
MATÖKE
136. szám
MATÖKE
147. szám
MATÖKE
156. szám
MATÖKE
232. szám
MATÖKE
236. szám

Tárgy, rövid tartalom
Rába Rt közleménye ingatlanhasznosítási projektről
Személyi változás a Rába Futómű Kft-nél (Dr. Szőcs Károly)
Rába Rt 2001. évi gyorsjelentése
Rába Rt értékesítette a Rába Kandallógyártó Kft-t
A Rába Járműipari Holding Rt közgyűlési meghívója
Személyi változások a Rába csoportnál
A Rába Rt. tájékoztatása a sajtóban megjelent információkkal
kapcsolatban
A Rába Járműipari Holding Rt. évi rendes közgyűlési
hirdetményének kiegészítése
A Rába Rt. (ápr. 24.) közgyűlésének határozatai
A Rába Rt. 2001. évi jelentésének megtekintése
A Rába Rt. sajátrészvény-tranzakciója
A Rába Rt. tájékoztatása azokról az üzleti folyamatokról,
amelyek befolyásolják a társaság ez évi eredményét
A Rába Menedzsment Befektetési Kft. Rába
törzsrészvényeket értékesített
A Rába Járműipari Holding Rt. 2002. I. negyedéves
gyorsjelentése
A Rába Járműipari Holding Rt. osztalékfizetése
A Rába Rt. sajátrészvény-tranzakciója
A Rába Rt. együttműködési megállapodást írt alá az Engel
csoporttal
A Rába Rt. tájékoztatása a július 12-i eseményekről:
részvénykereskedés felfüggesztése a HM gépjármű-fejlesztési
program eredményhirdetése miatt (Rendkívüli tájékoztatás
A Rába Rt. alaptőke-leszállítása (közgyűlési határozat
bejegyzése alapján) (Rendkívüli tájékoztatás)
A Rába Rt. 2002. I. félévi gyorsjelentése
A Rába Rt. értékesítette a Motorgyártó üzletét
A Rába Rt. tájékoztatása 2002-es várható eredményéről,
valamint a 2003. évi terveiről

A RÁBA Rt. IAS szerinti, nem auditált, konszolidált gyorsjelentése a 2002. éves működésről

15

Egyéb események
A Rába Rt 2002. április 24-én megtartott évi rendes közgyűlése 2001. év után részvényenként
100 forint bruttó osztalék fizetéséről határozott. Az osztalékfizetés kezdőnapja: 2002. június 04
volt.
Szintén az évi rendes közgyűlés határozata alapján a Társaság választott könyvvizsgálója:
Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft 1051 Budapest, Nádor u. 21. Az auditor
választása az Alapszabály értelmében egy évre szól: megbízása a 2002-es üzleti évet követő
éves rendes közgyűlésig tart.
A 2002. április 24-i Közgyűlés (az alaptőke leszállításának módjaként) döntött 393,724 darab
saját részvény bevonásáról.
2002. május 13-án a Rába Menedzsment Kft. 3000 darab híján értékesítette 619.690 darab
Rába törzsrészvényét tőzsdei ügylet során.
Fordulónap után bekövetkezett változások
A Rába Járműgyártó Kft-t választották a Magyar Honvédség beszállítójának a terepjáró jármű
kategóriában a Magyar Honvédség katonai jármű – beszerzési pályázatára benyújtott ajánlata
alapján. A Rába várakozásai szerint ez 15 év alatt mintegy 8000 darab gépjármű szállítását
teszi lehetővé.
Kugler Gyula vezérigazgató helyettes nyugdíjba vonult, távozásával az operatív feladatok
felügyelete megszűnt.
PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan
Igen
Nem
Auditált
Konszolidált

X
X

Számviteli elvek
Magyar
Egyéb: …………………..

IAS

X

Egyéb

A gyorsjelentéssel kapcsolatban a Rába Rt hangsúlyozza az alábbiakat:
• A 2002. évre vonatkozó adatok nem auditáltak, de azok a menedzsment legjobb tudása
szerint, a rendelkezésre álló adatok alapján összeállítottak.
• A Rába az Éves beszámolót (a mérleget és az eredménykimutatást) a nemzetközi
számviteli szabványoknak (IAS) megfelelően készítette el.
• A csoport vállalatainál a számviteli politikában nagy horderejű változás nem történt, az
Igazgatóság által elfogadott módosítások a valódiságot és az összemérhetőséget nem
befolyásolják. A konszolidációba újonnan bevont vállalkozások számviteli politikája
összhangban áll a csoport más vállalataiéval.
Győr, 2003. február 13.

Steiner László
vezérigazgató

Lengyel Péter
pénzügyi igazgató

