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Biatorbágy, 2019. március 19. 
 

Scania éves jelentés, 2018. január-december 

2018 a tovább folytatódó növekedés és sok területen a rekordok éve volt, 

miközben a vállalat történelmének legnagyobb ipari átállását hajtottuk végre.  

A teljes 2018-as év összegzése 

 A működési bevétel 13 832 millió svéd koronát tett ki (12 434) 

 A nettó értékesítési árbevétel 11 százalékkal 137 126 millió svéd koronára nőtt  

 (123 366) 

 A készpénzforgalom 3665 millió (5696) svéd koronát ért el a Járművek és  

 Szolgáltatások üzletágban 

 A 2018-as pénzügyi évtől módosult a bevételi kimutatások közzététele, hogy 

igazodjon a Volkswagen-csoportéhoz (beleértve az összehasonlítható 

időszakokat) 

Henrik Henriksson elnök-vezérigazgató hozzáfűzései 

„2018 a tovább folytatódó növekedés és sok területen a rekordok éve volt, miközben 

a vállalat történelmének legnagyobb ipari átállását hajtottuk végre. Minden idők 

legmagasabb szintjét érte el a tehergépkocsik, városi és távolsági autóbuszok, 

valamint motorok kiszállítási mennyisége, akárcsak a szolgáltatások volumene. A 

Scania nettó értékesítési árbevétele elérte a 137,1 milliárd svéd koronát, ami 11 

százalékos növekedést jelent az megelőző évhez képest. A működési bevétel 13 832 

millió svéd koronára nőtt, ami 10,1 százalékos működési profitot mutat. A járművek 

és a szolgáltatások nagyobb értékesítési volumene, valamint az árfolyamhatások 

kedvezően hozzájárultak az eredményekhez, míg a kettős termékkínálat 

fenntartásával járó nagyobb gyártási költségek és az ellátási lánc szakadozásai 

negatívan befolyásolták a működési bevételt. Latin-Amerikában 2019 első 

negyedévében állítjuk át a termelést, és ezzel befejeződik majd a világméretű átállás 

a Scania új tehergépkocsi-generációjára. Az átállásnak ez az utolsó üteme némi 

korlátozást eredményez majd a világméretű termelési rendszerünk rugalmasságában 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

https://www.facebook.com/scaniamagyarorszag/
http://www.scania.hu/


 

  

Scania Hungária Kft. Telefon: +36 23 531 000      Facebook.com/ScaniaMagyarorszag 
 H-2051 Biatorbágy, Rozália park 1. www.scania.hu                

         

és kapacitásában. Általánosságban még mindig a normálisnál nagyobbak 

a költségeink az új tehergépkocsi-generációval kapcsolatos termékeket 

és termelést illetően. A költségszintek normalizálása érdekében már 

bevezettünk intézkedéseket.  

Ügyfeleink tehergépkocsi-flottájának továbbra is nagy kapacitáskihasználtsága, 

valamint a Scania folyamatosan fejlődő, több mint 360 ezer hálózatba kapcsolt 

járműből származó adatokon alapuló szolgáltatáskínálata révén a szolgáltatási 

üzletágunk továbbra is növekszik. A szolgáltatások árbevétele 2018-ban 12 

százalékkal rekordszintűre, 26,6 milliárd svéd koronára nőtt. A pénzügyi 

szolgáltatások (Financial Services) üzletága minden eddiginél nagyobb, 1440 millió 

svéd koronás működési bevételről számolt be. 

A tehergépkocsik rendelésállománya 12 százalékkal csökkent 2018-ban a megelőző 

év magas szintjéhez képest. Európában továbbra is nagy a kereslet, méghozzá 

nagyfokú ügyfélaktivitás mellett. Latin-Amerikában tovább folytatódik Brazília 

gazdaságának helyreállása. Ázsiában csökkent a rendelésállomány 2018-ban a 

megelőző évhez képest a Közel-Kelet miatt. Eurázsiában továbbra is erős a kereslet, 

még úgy is, hogy Oroszországban némileg gyengült a rendelésállomány az év vége 

felé. A városi és a távolsági autóbuszok üzletágát szintén kedvezőtlenül befolyásolta, 

hogy a Közel-Keleten csökkent a rendelések mennyisége, de a teljes 

rendelésállomány megegyezik a megelőző évivel. A motorok üzletágában minden 

szegmensben erős a kereslet. A 2018-as rendelésállományra pozitív hatással voltak 

az előrehozott beszerzések Európában.” 

Pénzügyi áttekintés  Teljes év Q4 

Tehergépjárművek és buszok, darabszám    2018    2017 Változás % 2018 2017 Változás % 

Rendelésállomány  97,446 109,415 -11 24,957 31,701 -21 

Leszállított mennyiség  96,477 90,777   6 27,838 26,818   4 

        
Nettó árbevétel és eredmény                                                          EUR m.*       

Nettó árbevétel, Scania Group, SEK m. 13,377   137,126 123,366 11 38,452 34,255  12 

Üzemi eredmény, Járművek és Szolgáltatások, SEK m.   1,209     12,392   11,160 11  3,298 2,942   12 

Üzemi eredmény, Pénzügyi Szolgáltatások, SEK m.     140     1,440    1,274 13    381   412   -8 

Üzemi eredmény, SEK m.  1,350   13,832 12,434 11 3,679 3,354  10 

Adózás előtti eredmény, SEK m.  1,300    13,319 12,082 10 3,464 3,262    6 

Mérleg szerinti eredmény, SEK m.    950     9,734  8,705 12 2,461 2,350    5 

Árbevétel arányos működési eredmény %       10.1   10.1     9.6   9.8  

Befektetett arányos megtérülési ráta, Járművek és Szolgáltatások %      22.6  22.7     

Cash flow, Járművek és Szolgáltatások SEK m. 358     3,665 5,696  3,799 2,694  

 
További információ: 
Mile Orsolya 
Scania Hungária Kft. 
Tel.: +36 23 531 037 
E-mail: orsolya.mile@scania.hu 
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A Scaniáról 
A Scania a szállítmányozási iparág vezető gyártói közé tartozik. Partnereinkkel és ügyfeleinkkel 
együtt közösen vezetjük a változást, mely a fenntartható fejlődés irányába mutat. 2017-ben 
82 500 tehergépjárművet és 8 300 autóbuszt értékesítettünk, valamint 8 500 ipari- és hajómotort 
adtunk el ügyfeleinknek. A nettó értékesítési árbevétel megközelítette a 120 billió svéd koronát, aminek 20%-a a 
szervizszolgáltatásokból adódott. Az 1891-ben alapított Scania több mint 49 300 alkalmazottjával mintegy száz 
országban van jelen. A kutatás és fejlesztés jellemzően Svédországban összpontosul, kiegészülve Brazíliával és 
Indiával, míg a termelés Európában, Dél-Amerikában és Ázsiában folyik, regionális központtal Afrikában, 
Ázsiában és Eurázsiában. A Scania a Volkswagen Truck & Bus tagja. További információkért látogasson el a 
www.scania.hu weboldalra! 
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