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PKC Group Oyj   Liiketoimintakatsaus 4.5.2016 klo 8.15  
 

PKC Group Q1/2016 Liiketoimintakatsaus 
 

Johdinsarjaliiketoiminnalla hyvä ensimmäinen vuosineljännes, yhteisyrityksen kehittäminen elektroniikkaliiketoimin-
nalle aloitettu, elektroniikkaliiketoiminta luokiteltu lopetettuihin toimintoihin ja tulevaisuuden näkymiä päivitetty vas-
taavasti.  

 

Avainluvut (jatkuvista toiminnoista 
ellei muuta mainittu) 1-3/16 1-3/15 Muutos %  1-12/15 

1 000 euroa (ellei muuta mainittu)     

Liikevaihto 212 719 205 851 +3,3 847 338 

EBITDA* 15 821 13 904 +13,8 59 528 

% liikevaihdosta 7,4 6,8  7,0 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät - -582  -8 782 

Liikevoitto  7 986 6 161 +29,6 20 230 

% of liikevaihdosta 3,8 3,0  2,4 

Tulos/osake (EPS), euroa 0,13 0,11 +18,7 0,23 

     

Liikevaihto markkina-alueittain     

Eurooppa 75 859 54 013 +40,4 253 581 

Pohjois-Amerikka 120 170 138 159 -13,0 539 078 

Etelä-Amerikka 6 643 12 335 -46,1 35 430 

APAC 10 047 1 344 +647,7 19 250 

     

Liiketoiminnan rahavirta** -33 981 -29 661  14 813 

Käyttöpääoma** 122 436 103 539  92 711 

Nettovelat** 88 743 15 533  49 375 

ROCE, % ** 9,7 9,8  9,9 

Gearing, %**  56,4 8,8  31,4 

Omavaraisuusaste, %** 29,7 35,8  29,0 

Henkilöstö keskimäärin 21 294 19 854 +7,2 20 855 

* ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 

** vertailukaudet sisältävät lopetettujen toimintojen varat ja velat 
 

PKC Group on siirtynyt julkaisemaan kolmen ja yhdeksän 
ensimmäisen kuukauden osalta arvopaperimarkkinalain 
2 luvun 5c §:n mukaiset liiketoimintakatsaukset osavuo-
sikatsausten sijaan. Tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 

Toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen: 
 

”PKC:n jatkuvat toiminnot kehittyivät suotuisasti vuo-
den ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja käyttökate 
parani 14 % vertailukauteen verrattuna.  
 

Tuotteidemme kysyntä vaihteli markkinakohtaisesti.  

 Euroopassa kuorma-autojen kysyntä heikkeni tila-
päisesti viime vuoden viimeisellä vuosineljännek-
sellä, mutta alkoi elpyä alkuvuodesta. Kuorma-au-

tojen tuotantomäärät olivat ensimmäisellä vuosi-
neljänneksellä 15 % korkeammat kuin vertailukau-
tena, mutta noin 6 % alle vuoden 2015 viimeisen 
vuosineljänneksen. 

 Kiinassa kuorma-autojen tuotantomäärät lähtivät 
varovaiseen kasvuun vertailukauteen ja edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna. 

 Pohjois-Amerikassa kuljetusalan tilanne oli hei-
kompi kuin yleinen taloustilanne ja sen seurauk-
sena kuorma-autojen tuotantomäärät laskivat 12 
% vertailukauteen verrattuna ja jäivät 10 % alle 
vuoden 2015 viimeiseen vuosineljänneksen tuo-
tantomääristä. Tuotannon lasku keskittyi pääosin 
raskaisiin kuorma-autoihin. 
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 Brasiliassa taloudellinen ja poliittinen epävarmuus 
vähensi investointihalukkuutta ja kuorma-autojen 
tuotantomäärät jatkoivat laskuaan. Raskaiden 
kuorma-autojen tuotanto väheni 40 % vertailu-
kauteen nähden. 

 Kiskokalustoasiakkaidemme tilauskannat olivat 
hyvällä tasolla ja tuotteidemme kysyntä oli kas-
vussa. 

 

PKC:n jatkuvien toimintojen liikevoitto kehittyi positii-
visesti ja kasvoi vertailukauteen verrattuna 30 % ollen 
8,0 milj. euroa (6,2 milj. euroa). Liikevoittoa paransi Eu-
roopan tuotantojärjestelyjen johdosta kohonnut tuot-
tavuus sekä Kiinan ja kiskokalustosegmentin kasvanut 
tuotanto. Brasilian liiketappio pieneni hieman. Sen si-
jaan liikevoitto pieneni Pohjois-Amerikassa heikenty-
neiden käyttöasteiden ja epäedullisen tuotejakauman 
johdosta.  
 

PKC kasvustrategian toteutuminen etenee. Kauden ai-
kana allekirjoitimme sopimuksen yhteisyrityksen perus-
tamisesta kiinalaisen JAC yhtiön kanssa. PKC on luotet-
tava kumppani ja uskomme jatkossakin pystyvämme 
vahvistamaan asemiamme Kiinan kuorma-automarkki-
noilla ja kiskokalustoasiakkuuksissa globaalisti. 
 

Toukokuun alussa ilmoitimme allekirjoittaneemme so-
pimuksen aloittaaksemme neuvottelut elektroniikkalii-
ketoiminnassa yhteisyrityksen luomiseksi, jossa PKC tu-
lisi vähemmistöomistajaksi. Elektroniikkaliiketoiminta 
luokiteltu myytäväksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi ja 
raportoidaan ei-jatkuvina toimintoina 2016 Q1 liiketoi-
mintakatsauksessa.  
 

PKC:n palveluksessa on yli 20 000 ammattilaista edus-
taen yli kymmentä kansallisuutta. Voimme olla ylpeitä 
PKC:n henkilöstöstä, joka jälleen kerran on onnistunut 
työssään asiakkaidemme parhaaksi.”  
 

Lopetetut toiminnot 
 

Lopetettujen toimintojen (elektroniikkaliiketoiminta) lii-
kevaihto vuonna 2015 oli 61,5 milj. euroa, tilikauden tu-
los 1,5 milj. euroa ja varat yhteensä 37,7 milj. euroa. PKC 
julkaisee jatkuviin toimintoihin liittyviä vertailukuja ja li-
sätietoja lopetetuista toiminnoista 10.8.2016 julkaista-
van puolivuotiskatsauksen yhteydessä.  
 

Markkinanäkymät 
 

Euroopan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen 
tuotannon vuonna 2016 arvioidaan kasvavan noin 7 % 
ja Kiinassa vastaavasti noin 5 % vuoden 2015 tasosta. 
Pohjois-Amerikan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-

autojen tuotannon vuonna 2016 arvioidaan laskevan 
noin 17 % vuoden 2015 tasosta ja laskun arvioidaan 
keskittyvän pääosin raskaisiin kuorma-autoihin. Brasi-
lian raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuo-
tannon vuonna 2016 arvioidaan edelleen laskevan. Kis-
kokaluston kysynnän arvioidaan jatkavan tasaista kas-
vua. 
 

PKC Groupin näkymät vuodelle 2016 
 

PKC Group arvioi nykyisillä valuuttakursseilla laskettuna 
vuoden 2016 liikevaihdon jatkuvista toiminnoista (eli il-
man elektroniikkaliiketoimintaa) olevan samalla tai kor-
keammalla tasolla ja vertailukelpoisen käyttökatteen 
jatkuvista toiminnoista olevan korkeampi kuin edelli-
senä vuonna. Vuonna 2015 PKC:n liikevaihto jatkuvista 
toiminnoista oli 847,3 milj. euroa ja vertailukelpoinen 
käyttökate (EBITDA) jatkuvista toiminnoista oli 59,5 
milj. euroa.  
 

Näkymiin sisältyy keskimääräistä enemmän epävar-
muutta liittyen Pohjois-Amerikan raskaiden kuorma-
autojen tuotantomääriin loppuvuoden osalta.  
 

Aiemmin julkaistu näkymä:  
PKC Group arvioi nykyisillä valuuttakursseilla laskettuna 
vuoden 2016 liikevaihdon olevan samalla tai korkeam-
malla tasolla ja vertailukelpoisen käyttökatteen olevan 
korkeampi kuin edellisenä vuonna. Liikevaihdon ja ver-
tailukelpoisen käyttökatteen (EBITDA) parantumisen 
arvioidaan tapahtuvan toisella vuosipuoliskolla. 
Vuonna 2015 PKC:n liikevaihto oli 908,0 milj. euroa ja 
vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) ennen kerta-
luonteisia eriä oli 63,9 milj. euroa. 
 

PKC Group Oyj 
Hallitus 
 

Matti Hyytiäinen 
toimitusjohtaja 
 

Lisätietoja antaa: 
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, 0400 710 968  
 

Tiedotustilaisuus  
 

Liiketoimintakatsauksesta järjestetään tiedotustilai-
suus analyytikoille ja sijoittajille tänään 4.5.2016 kello 
10.00 Helsingissä, osoitteessa Tapahtumatalo Bank, 
Unioninkatu 20, Helsinki.  
 

Jakelu 
Nasdaq Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.pkcgroup.com 


