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Scania évközi jelentés, 2019. január–június 
 

A Scania nettó értékesítési árbevétele 77,3 milliárd svéd koronával új rekordot 

ért el 2019 első hat hónapjában, ami 17 százalékos növekedést jelent az előző 

évhez képest.  

2019 első hat hónapjának összegzése 

 A működési bevétel 36 százalékkal, azaz 9444 millió (6950) svéd koronára nőtt 

 A nettó értékesítési árbevétel 17 százalékkal, azaz 77 271 millió (66 228) svéd koronára 

nőtt 

 A készpénzforgalom 3638 millió (-1100) svéd koronát ért el a Járművek és 

Szolgáltatások üzletágban 

Henrik Henriksson elnök-vezérigazgató hozzáfűzései 

„A Scania 2019 első hat hónapjában rekordértékűre, 77,3 milliárd svéd koronára növelte 

nettó értékesítési árbevételét, ami 17 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. A 

működési bevétel minden idők legnagyobb értékére nőtt 9444 millió svéd koronával, 12,2 

százalékos árbevétel-arányos működési eredményt nyújtva. A járművek és a szolgáltatások 

nagyobb értékesítési mennyisége, az árfolyamhatások és a még kedvezőbb marketing-mix 

pozitívan befolyásolta az eredményeket. A kettős termékkínálat kifutása is javított a 

költségek helyzetén a termelésben, még ha bizonyos költségek magasabb szinten is 

maradtak az új tehergépkocsi-generációval összefüggésben, illetve azáltal, hogy rendezni 

kellett a kiszállítás korábbi akadozásai miatt a járműátadásokban jelentkezett elmaradásokat. 

Folytatjuk az intézkedéseket a magasabb költségszintek helyzetének normalizálása 

érdekében, míg a globális termelési rendszerünk helyzete már normalizálódik. 

Európában továbbra is erős a kereslet a tehergépkocsik iránt. Latin-Amerikában a kereslet 

alakulása jól tükrözi a brazil gazdaság folytatódó helyreállását. Eurázsiában kedvezőtlenül 

befolyásolta a keresletet az orosz gazdaság lassulása. Ázsiában csökkent a rendelési 

állomány az előző évhez képest, főként a Közel-Keleten. A városi és a távolsági buszok 

iránti kereslet némileg visszaesett a Közel-Keletről érkező kevesebb megrendelés miatt. A 

Motorok üzletágában is enyhén visszaesett a kereslet a múlt évhez képest. 

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                

         

Az ügyfelek járműflottáiban továbbra is magas szintű a kapacitás kihasználtsága, 

a szolgáltatások árbevétele pedig 14,3 milliárd svéd koronás rekordértéket ért el 

2019 első felében, ami 9 százalékos növekedést jelent. A Pénzügyi Szolgáltatások üzletága 

továbbra is megtartotta a növekvő nyereségesség trendjét, így 737 millió svéd koronányi 

működési bevételről adott jelentést. 

Kicsivel több mint 19,4 százalékos európai piaci részesedésével a Scania átvette a vezetést 

a 16 tonna össztömeg feletti tehergépkocsik forgalomba helyezési statisztikájában 2019 első 

felében. A siker főként az új generációs Scania tehergépkocsik jó fogadtatásával 

magyarázható. A Scania egyértelmű előnyöket kínál az ügyfeleknek, az idei évben pedig a 

Scania R 450 elnyerte a rangos 2019-es Zöld Tehergépkocsi díjat, mint kategóriájának 

leginkább üzemanyag-hatékony és fenntartható haszonjárműve. Így a Scania már az 

egymást követő harmadik évben nyerte el ezt a díjat.” 

 
 

Pénzügyi áttekintés  H1 Q2 

Tehergépjárművek és buszok, darabszám  2019 2018 Változás % 2019 2018 Változás % 

Rendelésállomány  48,789 52,503 -7 22,086 22,744 -3 

Leszállított mennyiség  51,524 46,778  10 27,948 24,138  16 

        
Nettó árbevétel és eredmény                                                          EUR m.*       

Nettó árbevétel, Scania Group, SEK m. 7,324   77,271 66,228 17 47,179 35,113  17 

Üzemi eredmény, Járművek és Szolgáltatások, SEK m.   825     8,707   6,285 39  4,845 3,272   48 

Üzemi eredmény, Pénzügyi Szolgáltatások, SEK m.   70      737    665 11   392   363    8 

Üzemi eredmény, SEK m.  895   9,444 6,950 36 5,237 3,635  44 

Adózás előtti eredmény, SEK m.  840    8,859 6,744 31 4,944 3,530   40 

Mérleg szerinti eredmény, SEK m.  640    6,757 5,074 33 3,721 2,707  37 

Árbevétel arányos működési eredmény %    12.2   10.5     12.7   10.4  

Befektetett arányos megtérülési ráta, Járművek és Szolgáltatások %   24.6  21.6     

Cash flow, Járművek és Szolgáltatások SEK m. 345  3,638 -1,100  3,131 -1,164  

* SEK 10.55 = EUR 1.00 

 

További információ: 
Mile Orsolya 
Scania Hungária Kft. 
Tel.: +36 23 531 037 
E-mail: orsolya.mile@scania.hu 

 
A Scaniáról 
A Scania a közlekedési megoldások világszinten is vezető szállítója. Partnereinkkel és ügyfeleinkkel együtt élen 
járunk a fenntartható közlekedési rendszerre való átállásban. 2018-ban 88 000 tehergépkocsit, 8500 autóbuszt és 
12 800 ipari, illetve hajómotort szállítottunk ki ügyfeleinknek. Nettó értékesítési árbevételünk meghaladta a 137 
milliárd svéd koronát, amelynek mintegy 20 százaléka a szolgáltatásokkal kapcsolatos. Az 1891-ben alapított 
Scania vállalat ma már több mint 100 országban tevékenykedik és körülbelül 52 000 főt foglalkoztat. A kutatás és 
fejlesztés Svédországban összpontosul, ám Brazíliában és Indiában is működnek ágazatai. A termelés 
Európában, Latin-Amerikában és Ázsiában folyik, míg regionális termelőközpontok üzemelnek Afrikában, 
Ázsiában és Eurázsiában. A Scania a TRATON SE vállalatcsoport része. További tájékoztatás: www.scania.hu. 
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