
Az igazgatóság jelentése 

a Társaság 2019. évi üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről 

 

Az AutoWallis működésében jelentős változások zajlottak a 2019. üzleti évben. 2019. február 7-én 

bevezetésre kerültek az AutoWallis új 12,50 Ft névértékű részvényei, így a tőzsdei forgalomban lévő 

törzsrészvények száma 270 261 400 db-ra emelkedett. 2019. márciusában az AutoWallis részvények 

bekerültek a BUX kosárba, 2019. június 25-től pedig már prémium kategóriában jegyzik a részvényeket. A 

Társaság 2019. május 22-én tette közzé 2024-ig szóló stratégiáját, melyben organikus növekedéssel a 

pénzügyi tételektől tisztított, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményének (EBITDA) 

négyszereződésével, árbevételének duplázódásával, míg akvizíciókkal ennél is nagyobb növekedéssel számol. 

Célja, hogy a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatójává váljon. A Társaság és a 

Csoport 2019. évi tevékenységének áttekintése és működési eredményei a konszolidált pénzügyi 

beszámolóból és a kapcsolódó vezetőségi jelentésből tekinthetők át alábbiak szerint. 

Az igazgatóság tájékoztatja a részvényeseket, hogy a 2019-as üzleti évről különálló IFRS pénzügyi beszámoló 

és konszolidált IFRS beszámoló készült. 

A Társaság adózás előtti eredménye a különálló IFRS szerinti beszámolója alapján a 2018. év végi -45.008 

ezer Ft-ról 720.239 ezer Ft-ra, a teljes átfogó eredménye -45.008 ezer Ft-ról 719.641 ezer Ft-ra változott.  

A konszolidált IFRS szerinti beszámoló alapján a 2019. évi adózás előtti eredmény 1.259.947 ezer Ft, a teljes 

átfogó eredmény 951.272 ezer Ft.  

A 916.611 ezer Ft-os konszolidált IFRS nettó eredmény a teljes részvényszámmal kalkulálva (270.261.400 
db részvény) 3,39 Ft-os részvényenkénti eredményt (EPS) jelent.  

A fentiek kapcsán a társaság mérlegfőösszege a különálló IFRS szerinti beszámoló alapján a 2018. év végi 

16.338.208 ezer Ft-ról 16.488.023 ezer Ft-ra változott. A konszolidált IFRS szerinti beszámoló 

mérlegfőösszege, a 2018. év végi 25.383.718 ezer Ft-ról 31.986.948 ezer Ft-ra, az EBIDTA a 2018. évi 

2.553.490 ezer Ft-ról 2.981.540 ezer Ft-ra nőtt. 

A Társaság különálló IFRS beszámoló szerinti saját tőkéje a 2018.12.31-i 16.318.736 ezer Ft-ról 16.463.427 
ezer Ft-ra nőtt, A konszolidált IFRS beszámoló szerinti saját tőke összege 2019.12.31-ével 4.729.073 ezer 
Ft-ról 5.105.346 ezer Ft-ra változott. 
 
A Társaság 2019. évi Vezetőségi és üzleti jelentései teljes terjedelmükben elérhetőek a Társaság honlapján 

(www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által 

üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu). 

 

Müllner Zsolt, az igazgatóság elnöke 

AutoWallis Nyrt. 

 

Budapest, 2020. április 7. 
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