A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése
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Rövid összefoglaló
A Rába csoport a 2003. I. negyedéves működését már az előző negyedéves
gyorsjelentésekben is említett járműipari recessziós és kedvezőtlen makrogazdasági környezet
határozta meg.
Az egyes tényezők közül csak a Ft/USD keresztárfolyam-változást említjük meg, amelynek
változása további negatív hatást gyakorolt a Rába teljesítményére.
•

A USA dollár jelentős, az elmúlt év azonos időszakához (-19,9%), és a 2002. negyedik
negyedévéhez (-4,7%) képesti átlagárfolyamához bekövetkezett, a forinthoz viszonyított
jelentős mértékű gyengülése, a Rába csoportnak mind az árbevételét, mind üzemi
eredményét jelentős mértékben tovább rontotta.

A Rába 2003. január elsejével módosította számviteli politikáját a nemzetközi
összehasonlíthatóságra és a költségek biztos mérésére és pontosítására való további törekvés
jegyében. Olyan költségelemek kerültek át a közvetett költségek közül a közvetlen költségek
közé, melyek teljes mértékben a gyártáshoz kapcsolhatók. Az érintett költségelemek az
alábbiak:
•Termelő ingatlanok, gépek értékcsökkenése
•Termelő ingatlanok, gépek bérleti díja
•Gyártási költségek:
szerszámfelhasználás, gépkarbantartás
•Produktív személyi jellegű tételek:
betegszabadság, nyugdíjpénztári befizetés, munkába járás, üdültetés, étkezési
hozzájárulás, munkáltatót terhelő adó
•Produktív dolgozók bérének bérjárulékai:
egészségügyi hozzájárulás, munkaadói járulék, szakmunkásképzési és rehabilitációs
hozzájárulás
A változás a költségstruktúrán kívül érintette a saját előállítású készletek értékelését is.
Konszolidált adatok millió forintban (IAS
szerint)

2003. I. negyedév

2002. I. negyedév
korrigált

Nettó árbevétel

7.244

11.286

ebből export
ebből belföldi értékesítés

4.232
3.012

7.545
3.741

Üzemi eredmény

-1.693

95

Adózás előtti eredmény

-2.065

394

Adózott eredmény

-2.170

297
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A
számviteli
politika
módosítása
miatt,
az
összehasonlíthatóság
érdekében
gyorsjelentésünkben a bázisadatokat az új költségstruktúrának megfelelően és az új
készletértékelési szabályok átvezetésével közöljük.
A 2003. I. negyedévben elért konszolidált árbevétel 7,2 milliárd forint volt, 2002-höz képest 36
százalékkal csökkent. Az üzemi tevékenység eredménye 2003. I. negyedévben 1.693 millió
forint veszteség, az árbevétel arányában –23,4 százalék volt. A számviteli politika módosítása
miatt a társaság a saját előállítású készleteit a korábbinál magasabb értéken mutatja ki, ami
eredménynövelő hatású olyan mértékben, amilyen mértékben ezek a készletek az időszakon
belül nem kerülnek értékesítésre. A készletértékelés változása miatt a beszámolási időszak
üzemi eredménye 81 millió forint eredménynövelő tételt tartalmaz.

Futómű
Alkatrész
Jármű
Egyéb
Összesen
konszolidált

2002. I.
negyedév
üzemi
eredmény
452
-271
-165
78
95

2002. I. negyedév
realizált hedge
eredménnyel növelt
506
-271
-165
78
149

2003.I.
negyedév
üzemi
eredmény
-1.656
-102
-27
93
-1.692

2002. I. negyedév
realizált hedge
eredménnyel növelt

PK2. Konszolidációs körbe bevont társaságok
Név
Törzs/Alaptőke Tulajdoni Szavazati
ezer forint
hányad (%)
arány
RÁBA Futómű Kft.
9.762.800
100,00
100,00
RÁBA Járműipari Alkatrészgyártó
Kft.
300.000
100,00
100,00
Rába Jármű Kft.
835.100
100,00
100,00
RÁBA Ipartechnika Szolgáltató Kft.
266.860
100,00
100,00
RÁBA-Szolgáltatóház Kft.
615.000
100,00
100,00
RÁBA Vagyonkezelő Kft.
11.000
100,00
100,00
RÁBA Detroit Diesel Magyarország
Kft.
51.000
50,00
50,00
BPW-RÁBA Futóműgyártó Kft.
1.780.000
25,00
25,00
1
Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)

-1.188
-102
-27
93
-1.224

Besorolás 1
L
L
L
L
L
L
K
T

A két időszak konszolidált értékeinek összevetéséhez az alábbiakat kell figyelembe venni:
1/ A Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft-be 2002. szeptember 30-i időponttal történő
beolvadással megszűnt a Rába Mór Kft és a Rába Sárvár Kft.
2/ Értékesítés miatt a konszolidációs körből kikerült a RÁBA-KÉSZ Kft és a Motor Kft.
Az adatok összehasonlíthatóságának biztosítására az említettek szerint korrigált 2002. I.
negyedévi adatok ennek a két társaságnak a bevonását nem tartalmazzák.
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PK. 4. IAS SZERINTI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTÁS
Adatok: ezer forintban
Belföldi árbevétel
Exportárbevétel

3.011.757
4.232.150

2002. I. név
korrigált
3.740.777
7.545.477

Árbevétel
Értékesítés közvetlen költsége

7.243.907
6.303.041

11.286.254
7.981.040

64,2%
79,0%

Bruttó eredmény
Értékesítési költségek
Általános és adminisztrációs költségek
Egyéb bevételek

940.866
180.255
3.308.093
854.875

3.305.214
168.880
3.696.407
655.236

28,5%
106,7%
89,5%
130,5%

-2.633.473

-3.210.051

82,0%

-1.692.607
-418.356
45.624

95.163
256.269
42.500

-1778,6%
-163,2%
107,4%

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
Nyereségadó
ADÓZÁS UTÁNI NETTÓ EREDMÉNY
Kisebbségi tulajdonosok részesedése

-2.065.339
104.709
-2.170.048

393.932
97.337
296.595

-524,3%
107,6%
-731,7%

NETTÓ EREDMÉNY

-2.170.048

296.595

-731,7%

A tétel megnevezése

Üzleti tevékenységhez kapcsolódó egyéb
tételek
Kamatfizetés és adózás előtti üzemi
eredmény
Nettó pénzügyi bevételek/ráfordítások
Nyereség külső társaságtól

I.

2003. I. név

Index
80,5%
56,1%

A konszolidált eredménykimutatás tételeinek elemzése

1.
ÉRTÉKESÍTÉS ÉS PIACI POZÍCIÓK
1.1. Realizált árbevétel
A Rába 2003. I. negyedévben 7.244 millió forint árbevételt realizált. Az árbevétel 58,4
százaléka export (2002. I. negyedév: 64,4 százalék), a többi belföldi árbevétel.
EXPORT:
Az Amerikai Egyesült Államok a Rába vállalatcsoport legnagyobb exportpiaca. Az 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
9,4%-kal csökkent, a Rába e piacra történő szállításai stagnálást mutatnak.
Az USA piacon 2003. I. negyedévben elért árbevétel 10,7 millió dollár (2002. I. negyedév: 11,1
millió dollár).
Dél-Amerikában a Rába értékesítése alacsony szintet ért el. Az export értéke 2003. I.
negyedévben 0,2 millió dollárt volt (2002.I. negyedév: 0,8 millió dollár). 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 2003. I. negyedévben alig érte el a 0,2 millió dollárt, az előző év első
negyedévében realizált 9,1 millió USD után. A jelentős különbség az Iránba történt busz-futómű
szállítások elmaradása miatt van, melynek nagy volumenű újraindulása 2003 második
negyedévében sem várható.
Az európai piacokon a Rába értékesítési számai az előző évi szinthez képest több mint 16
százalékos növekedést mutatnak, ami 7,3 millió dolláros forgalmat jelent.
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A Futómű üzlet 3,1 millió dollárral, az alkatrész-üzlet 4,2 millió dollárral részesedik az
árbevételből.
A nyugat- és dél-európai piacon az árbevétel növekedést mutat; az előző időszaki 3,8 millió
dollárról 6,2 millió dollárra növekedett. A szállítások 34,0 százalékban a futómű- és 66,0
százalékban alkatrész- üzlet termékeiből álltak.
A kelet- és közép-európai piacokon a Rába által elért export árbevétel 2003. I negyedévben
elérte a 1,2 millió dollárt, a bázisidőszakhoz viszonyítva (2,5 millió dollár; Motor üzlet nélkül 2,1
millió dollár) a csökkenés százalékban kifejezve jelentős.
Ez az árbevétel teljes egészében futómű szállításokat jelent.
A Csoport belföldi értékesítésének árbevétele összehasonlító alapon a 2002.I. negyedévi évi
3,7 milliárd forintról 3,0 milliárd forintra csökkent.
2.
KÖLTSÉGEK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK ALAKULÁSA
2.1. Közvetlen költségek
A Rába közvetlen költségszintje 2003. I. negyedévben 87,0 százalékos (2002. I. negyedév:
70,7 százalék) volt, ami már tartalmazza az említettek szerinti költség átstrukturálást. A
költségszint növekedése a dollár árfolyamának gyengülése miatt következett be.
A Rába törekszik arra, hogy a termékek előállítása során felmerülő költségeket minél
pontosabban vegye számba, ennek érdekében történt meg 2003-tól egyes költségelemek
átsorolása a közvetett költségekből a közvetlen költségek közé.
2.2. Bruttó eredmény alakulása
A bruttó hozam 3.305 millió forintról 941 millió forintra csökkent, ami az árbevétel
csökkenéséből (1.185 millió forint), a költségszint növekedéséből (1.043 millió forint), valamint
konszolidációs helyesbítés eltérésből (-137 millió forint) származik. Az üzemi eredmény
változásánál említett, a készletértékelés változása miatti eredménynövelő hatás természetesen
a bruttó eredmény alakulásánál is azonos mértékben jelentkezett.
2.3. Értékesítési költségek
Az értékesítési költségek gyakorlatilag szinten maradtak, összegük 2003. I. negyedévben 180
millió forintot tett ki a 2002. I. negyedéves 193 millió forinttal szemben.
2.4. Általános és adminisztratív költségek
A Rába az általános és adminisztratív költségek között mutatja ki az igazgatással kapcsolatban
felmerült költségeket (2003. I. negyedév: 1.490, 2002. I. negyedév: 1.385 millió forint), az
egyéb általános költségeket (2003. I. negyedév: 1.051, 2002. I. negyedév: 1.517 millió forint),
továbbá az üzletmeneten kívüli különféle ráfordításokat (2003. I. negyedév: 767, 2002. I.
negyedév: 794 millió forint). A közvetett költségek csökkenése 10,5 százalékos, ezen belül az
üzletmenetbe tartozó költségeknél a csökkenés ennél is nagyobb (12,5 százalék). A nagy
arányú és összegű megtakarítás forrása a végrehajtott létszám –és területracionalizálás és
egyéb költégcsökkentési, költségtakarékossági intézkedések.
2.5. Egyéb bevételek
Az egyéb bevételek 2003. I. negyedévben 855 millió forintot tettek ki. Ez az összeg 200 millió
forinttal (31 százalékkal) magasabb az előző évinél. A növekmény az elbocsátásokra képzett
céltartalék feloldásából származik.
3.
KAMATFIZETÉS ÉS ADÓZÁS ELŐTTI („ÜZEMI”) EREDMÉNY
A Rába kamatfizetés és adózás előtti eredménye 2003. I. negyedévben -1.693 millió forint volt
(2002. I. negyedév: 95 millió forint). A bruttó nyereség miatti kiesést (2.364 millió forint) az
értékesítési és általános költségekben elért megtakarítás (377 millió forint), és az egyéb
bevételek többlete (200 millió forint) nem tudta ellensúlyozni. A jövedelmezőség a
bázisidőszaki 0,8 százalékról –23,4 százalékra változott. A jövedelmezőségi ráta csökkenése
az üzemi eredmény + amortizáció együttes összegére (EBITDA) kisebb mértékű volt:
-
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14,4/6,5 százalék.
4.
PÉNZÜGYI BEVÉTELEK
4.1. Nettó pénzügyi eredmény
A nettó pénzügyi eredmény 2003. I. negyedévben -418 millió forintot tett ki (2002. I. negyedév:
256 millió forint). A nettó pénzügyi bevételek az alábbi jelentősebb tételekből tevődtek össze:
2003. I. negyedév
2002. I. negyedév
millió forint
millió forint
Kapott osztalék
0
50
Nettó kamat
-87
-244
Nettó egyéb
327
309
Hedge ügyletek nem realizált nettó
árfolyamnyeresége/vesztesége
-658
141
Nettó pénzügyi bevételek
-418
256
A nettó pénzügyi bevételeken belül az egyéb tételek jelentős részét a devizás tételek
árfolyamnyeresége/árfolyamvesztesége adja, amelynek kockázatát a Rába árfolyamfedezeti
(hedge) ügyletekkel csökkentette. A fedezeti ügyletek realizált nettó árfolyam nyeresége 2003.
I. negyedévben 468 millió forint volt (2002. I. negyedév: 54 millió forint). A még le nem zárt
hedge ügyletek árfolyamnyeresége a realizált és újonnan kötött ügyletek eredőjeként 658 millió
forinttal csökkent az év eleji 1.240 millió forinthoz képest .
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 2003. I. negyedévben 46 millió forint (2002. I negyedév: 43 millió forint).

5.
ADÓZÁS ELŐTTI ÉS NETTÓ EREDMÉNY ALAKULÁSA
A 2003. I negyedéves adózás előtti eredmény –2.065 millió forint volt, ami a 2.1-4.2 pontok
alatt érintett tényezők eredőjeként 2.459 millió forinttal kevesebb a 2002. I. negyedévinél. A
jövedelmezőségi ráta az adózás előtti eredmény szintjén –28,5 százalékos árbevétel arányos
jövedelmezőségnek felel meg, a bázisidőszaki 3,5 százalékkal szemben.
Csoportszinten adófizetési kötelezettség csak a nem realizált ügyletek utáni nyereség alapján
áll fenn (104 millió forint), így a konszolidált adózás utáni eredmény 2.170 millió forint
veszteség.
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 nyitott hedge pozíciók előző évi átértékelésének visszaírása,
- a nyitott hedge pozíciók fordulónapi átértékelése miatti nem realizált árfolyam
nyereség elszámolása az üzleti tevékenységhez kapcsolódó tételek között,
- a HAS előírások szerint aktivált műszaki fejlesztési ráfordítások elszámolása a
költségek között.

PK. 3. IAS SZERINTI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG
A tétel megnevezése

2003. I. név

Adatok: ezer forintban
2002. I. név
korrigált

Index
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Ingatlanok, gépek, berendezések
Immateriális javak
Tartós részesedések
Egyéb részesedések
Egyéb befektetések
Halasztott adó

21.046.462
138.849
1.746.607
34.894
500.006
248.094

18.779.023
394.961
2.635.800
15.426
590.896
388.415

112,1%
35,2%
66,3%
226,2%
84,6%
63,9%

Befektetett eszközök összesen
Értékpapírok
Készletek
Adó miatti követelések
Követelések
Pénztár, bankszámla

23.714.912
1.767
7.438.236
1.417.245
7.530.091
888.272

22.804.521
1.816
7.130.690
2.263.474
11.682.622
2.151.644

104,0%
97,3%
104,3%
62,6%
64,5%
41,3%

Forgóeszközök összesen
ESZKÖZÖK összesen
Részvénytőke
Tőketartalék
Felhalmozott vagyon

17.275.611
40.990.523
12.687.766
6.856.499
1.220.758

23.230.246
46.034.767
12.687.766
5.998.529
6.797.743

74,4%
89,0%
100,0%
114,3%
18,0%

Tőke és tartalékok összesen
Hosszú lejáratú kötelezettségek

20.765.023
4.998.020

25.484.038
1.035.612

81,5%
482,6%

4.998.020
9.332.985
5.894.495

1.035.612
9.649.724
9.865.393

482,6%
96,7%
59,7%

15.227.480
40.990.523

19.515.117
46.034.767

78,0%
89,0%

Tartós passzívák (források) összesen
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú passzívák (források) összesen
FORRÁSOK összesen (tőke és kötelezettségek)

II.

Jelentősebb mérlegtételek és változásainak elemzése

1.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
1.1. Ingatlanok, gépek és berendezések
Az ingatlanok, gépek és berendezések konszolidált nettó értéke az előző évi 19.400 millió
forintos záró értékről 21.046 millió forintra nőtt. A növekmény döntő része a befejezetlen
beruházásoknál jelentkezett.
1.2. Immateriális javak
Az immateriális javak nettó értéke 139 millió forint volt, a bázis időszakinál 308 millió forinttal
kevesebb. A csökkenés oka, hogy a műszaki fejlesztési ráfordítások nem az immateriális javak,
hanem a költségek között lettek kimutatva.
1.3. Tartós részesedések
Ezen a mérlegsoron kerül kimutatásra a társult vállalkozások anyavállalatot megillető hányada.
Értéke 2003. március 31-én 1.747 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. március 31-i
záró értékük 500 millió forint volt (2002. március 31.: 591 millió forint).
1.5. Egyéb befektetések
Az egyéb befektetések záró értéke 35 millió forint volt, az előző évinél 20 millió forinttal
magasabb. A növekmény szabad pénzeszközök tartós kihelyezéséből származott.
1.6. Halasztott adó
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Értéke 2003. március 31-én 248 millió forint, a 2002. március 31-inél 140 millió forinttal
kevesebb. A változás oka, hogy a hedge átértékelés utáni adófizetési kötelezettséggel a
halasztott adó miatti követelés került csökkentésre.
2.

FORGÓESZKÖZÖK

2.1. Készletek
A készletek 2003. március 31-i záró értéke 7.438 millió forint volt (2002. március 31: 7.130
millió forint). A készleteken belül a saját előállítású készletek mindkét időszakban – a már
említettek szerinti – magasabb értéken szerepelnek.
2.2. Adó miatti követelések
Az adó miatti követelések (1.717 millió forint) nagyrészt az export miatti forgalmi adó
visszaigénylésből adódnak.
2.3. Követelések
A követelések 2003. I. negyedévi záró értéke 7.231 millió forint volt (2002. I. negyedévi záró:
11.683 millió forint). A követelések változásának legjelentősebb tételei:
• a hedge átértékeléséből adódóan 2002. március 31-hez képest a követelések nettó
516 millió forinttal történő csökkenése,
• az év végén indított beruházásokra adott előleg növekedése (504 millió forint),
• részben a forgalom és a vevőkkel szembeni követelések behajtási idejének
csökkenése, részben a dollár árfolyam csökkenése miatt a vevőkkel szembeni
követelés állomány csökkenése (3.061 millió forint).
2.4. Pénzeszközök
A pénzeszközök 2003. március 31-i záró értéke 888 millió forint (2002. március 31.: 2.152
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 2003. március 31-én 12.688 millió forint,
ami azonos a 2002. március 31-ivel.
3.2. Tőketartalék
A tőketartalék 2003. március 31-én 6.856 millió forint volt.
3.3. Felhalmozott vagyon
A felhalmozott vagyon (1.221 millió forint) az előző évhez (6.769 millió forint) képest a külső
tulajdonosoknak a 2001-es pénzügyi év zárásakor megállapított osztalékkal és a két időszak
között realizált veszteséggel csökkent.
4.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
A hosszúlejáratú kötelezettségek 2003. március 31-i záró értéke 4.998 millió forint volt (2002.
március 31-i záró: 1.036 millió forint). A növekedés a vállalatcsoport hiteleinek belső
átstrukturálására irányuló törekvéseket tükrözi.
5.
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
5.1. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
A rövid lejáratú hitelek és kölcsönök összegében (9.333 millió forint) az előző időszakhoz
(9.650 millió forint) képest a 4. pont alatt jelzett átstrukturálás miatt következett be csökkenés.
5.2. Rövid lejáratú kötelezettségek
A rövid lejáratú kötelezettségek összege (2003. I. negyedéves záró: 5.895 millió forint) az előző
évhez (9.865 millió forint) képest jelentősen csökkent. A csökkenés legjelentősebb tényezője,
hogy a 2003. évi adat az előző évivel szemben nem tartalmaz osztalékfizetés miatti egyéb
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rövid lejáratú kötelezettséget.
PK 5. KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁS 2003. I. NEGYEDÉV
2003. I. név

Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás:
Adózás előtti eredmény a társult vállalkozások
nyereségéből való részesedés nélkül
A szokásos tevékenység pénzeszközváltozását nem
befolyásoló bevételek és kiadások: (1)
A szokásos tevékenységhez kapcsolódó eszközök és
források változása: (2)
Tárgyévben fizetett adó
Pénzügyi műveletek miatti pénzeszközváltozás:
Saját részvény értékesítése
Saját részvények visszavásárlása
Értékpapírok nettó csökkenése / (növekedése)
Hitel- és kölcsönállomány nettó növekedése
Fizetett osztalék
Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás:
Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel
Pénzügyi befektetés állomány növekedése
Befektetések eladásából származó bevétel
Befektetett eszközök vásárlása
Pénzeszközök (csökkenése) / növekedése
Pénzeszközök állománya az év elején
Pénzeszközök állománya az időszak végén
A szokásos tevékenység pénzeszközváltozását nem
befolyásoló bevételek és kiadások:
Értékcsökkenés
Az év során amortizált negatív cégérték
Befektetett eszközök értékesítésének nyeresége
Pénzügyi befektetések értékesítésének
vesztesége/(nyeresége)
Befektetett eszközök leírása
A szokásos tevékenységhez kapcsolódó eszközök és
források változása
Készletállomány csökkenése / (növekedése)
Követelés/kötelezettség állomány változása

2002. év

-920.720 4.696.108
-2.110.963 -2.730.402
477.184 2.494.245
817.768
-104.709
1.908.973
0
0
698
1.908.275
0
-1.528.309
192.333
0
0
-1.351.756
-1.159.423
1.059.442
888.272

4.983.249
-50.984
-2.819.636
2.295.517
-1.902.917
-955
-1.891.082
-1.320.199
-1.718.925
2.609.332
-13.661
1.224.083
-5.538.679
157.547
901.895
1.059.442

477.184 2.494.245
648.587 2.619.462
0
0
-171.403 -539.067
0
0

363.776
50.074

817.768 4.983.249
-1.784.901 1.361.460
2.602.669 3.612.789

PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek
Megnevezés
Érték (Ft)
Külön felsorolás szerint*
Exportárbevétel árfolyamkockázatának fedezetére szolgáló határidős deviza ügyletek: 135
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

Időszak elején
(január 01)

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

Bevezetett
sorozat1
Időszak Időszak
elején végén

Időszak végén
(március 31)

szava- tulajd.
zati arány
arány
%
%

Db szavazati
arány
%

tulajd.
arány
%

30,75 28,97

3.903.027 29,10

27,41

3.693.549

26,06 24,55

3.307.282 22,52

21,22

2.858.756

0,12 0,11
17,55 16,54

15.138 0,10
2.227.893 22,92

0,09
21,59

12.516
2.909.516

5,80

781.460

5,80

781.460

Db %

13,99 13,18

1.776.200 13,81

13,01

1.753.207

11,52 10,85

1.462.446 11,52

10,85

1.462.446

Db %

Db

0,02
0,01
1.996
100,00 100,00 13.473.446 100,00 100,00 13.473.446

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

Nemzetiség

Tevékenység

B
K
K
B
B

Á
F
T
T
T

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

Mennyiség
(db)

Részesedés
(%)

1.508.850
1.462.446
1.462.446
1.118.146
781.460

Szavazati
arány

11,20
10,85
10,85
8,30
5,80

11,89
11,52
11,52
8,81

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben
január 1.
781.460

március 31.
781.460

június 30.

szeptember 30.

december 31.

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

5,051 *

4,445

4,099

* A bázisidőszak létszámában szerepel a Motor Kft és a RÁBAKÉSZ Kft. létszáma (330 fő).
A 2003. március 31-i záró konszolidált létszám 4.099 fő. A bázisidőszak végéhez viszonyított
létszámcsökkenés mértéke 18,8 százalék.

TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak
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Megbízás Megbízás Saját részvény
kezdete vége/meg- tulajdon (db)
szűnése
1998.
0

IT

Jancsó Péter

IT elnök

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

Romvári Ferenc

vezérigazgató h.

1998.

412

SP

Kugler Gyula

vezérigazgató h.

2000.

SP

Pintér István

vezérigazgató h.

2000.

414

SP

Lengyel Péter

vezérigazgató h.

2002.

0

SP

Lengyel Péter

pénzügyi igazgató

2001.

0

SP

Vissi Ferenc

humán erőforr. Igazgató

2001.

0

SP

Kocsis Sándor

Minőségügyi. igazgató

2001.

0

SP

Szabó József

besz. és eszk.gazd. ig.

2001.

414

SP

Dr Megyeri János

műszaki és ker. igazgató

2001.

SP

Dr. Fekecs Béla

ügyvezető igazgató

2002.

0

SP

Dr. Megyeri János

ügyvezető igazgató

2002.

0

SP

Kovács Csaba

ügyvezető igazgató

2002.

0

SP

Dr. Surányi Jenő

ügyvezető igazgató

2002.

0

2003.

2002.

414

0

Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

Változás alkalmazotti körben
Az autóipari alkatrészüzlet fejlesztésének lépéseként szervezeti változások történtek. 2001.
februárjától 2002. április 15-ig Szabó József látta el a Rába Sárvár Kft., 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 ügyvezető igazgatója 2002. szeptember 1-től Kovács Csaba.
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 töltötte be nyugdíjba vonulásáig.
A Rába Rt a hagyományos belső ellenőrzés helyett internal auditori szervezetet hozott létre,
melynek vezetője 2002. áprilisától Hatvani Csaba.

ST1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások
Dátum

Megjelenés
helye

Tárgy, rövid tartalom
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2003-01-15

MATÖKE
10. szám

2003-02-05

MATÖKE
25. szám

2003-02-14

MATÖKE
32. szám
MATÖKE
33. szám
MATÖKE
57. szám
MATÖKE
59. szám

2003-02-17
2003-03-21
2003-03-25
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A Rába a Magyar Honvédség stratégiai beszállítója lett
A Rába értékesítette energiaüzletét
Személyi változás a Rábánál – Kugler Gyula nyugdíjba vonult
A Rába Rt. hivatalos tájékoztatása a Magyar Hírlap 2003.
február 4-i számában megjelent cikkel kapcsolatban (katonai
járműprogram)
A Rába Rt. tájékoztatása a 2002. éves gyorsjelentés
elkészültéről
A Rába Rt. 2002. éves gyorsjelentése
A Rába Járműipari Holding Rt közgyűlési meghívója
Személyi változás a Rába Rt-nél (Steiner László lemondása)

Egyéb események
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.
Fordulónap utáni események
A 2003. április 23-án megtartott évi rendes közgyűlés döntött arról, hogy a 2002. év
gazdálkodása után osztalékfizetésre nem kerül sor. A Közgyűlés napjával a Rába Rt
Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának megbízatása lejárt, ezért új tagok választására
került sor. A Közgyűlés az Igazgatóságba a korábbi öt helyett hat főt, a Felügyelő Bizottságba
a korábbi három helyett négy főt választott. A Közgyűlés további egy évre könyvvizsgálónak
választotta a Deloitte & Touche Kft-t. A 2003. éves rendes közgyűlésen megválasztott új
Igazgatóság első ülésén a lejáró szerződése miatt távozó Steiner László helyett Pintér Istvánt
nevezte ki a Rába Rt. vezérigazgatójává.
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 a gyorsjelentést (a mérleget és az eredménykimutatást) a nemzetközi
számviteli szabványoknak (IAS) megfelelően készítette el.
• A csoport vállalatainál a számviteli politikában változás nem történt, a konszolidációba
bevont vállalkozások számviteli politikája összhangban áll egymással.
Győr, 2003. május 13.
Pintér István
vezérigazgató

Lengyel Péter
vezérigazgató helyettes

