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PKC Group Oyj   Liiketoimintakatsaus 27.10.2016 klo 8.15  
 

PKC Group Q3/2016 Liiketoimintakatsaus 
 

Hyvä kehitys jatkui liiketoiminta-alueilla pois lukien Pohjois-Amerikka, missä kevyen ajoneuvo-ohjelman alas- ja ylösajon 
lisäkustannukset vaikuttivat negatiivisesti katsauskauden lopussa. PKC Groupin näkymät vuodelle 2016 säilyvät ennallaan.   

 

Avainluvut (jatkuvista toiminnoista ellei 
muuta mainittu) 1-9/16 1-9/15 Muutos %  1-12/15 

1 000 euroa (ellei muuta mainittu)     

Liikevaihto 631 457 627 386 +0,6 847 338 

EBITDA* 44 421 44 125 +0,7 59 528 

% liikevaihdosta 7,0 7,0  7,0 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät** -2 870 -7 746  -8 782 

Liikevoitto  18 126 14 063 +28,9 20 230 

% liikevaihdosta 2,9 2,2  2,4 

Tulos/osake (EPS), euroa 0,28 0,14 +100,3 0,23 

     

Liikevaihto markkina-alueittain     

Eurooppa 224 965 176 386 +27,5 253 581 

Pohjois-Amerikka 343 938 415 720 -17,3 539 078 

Etelä-Amerikka 26 826 29 791 -10,0 35 430 

APAC 35 728 5 489 +550,8 19 250 

     

Liiketoiminnan rahavirta*** -39 550 -38 742  14 813 

Käyttöpääoma*** 141 531 124 501  92 711 

Nettovelat*** 119 267 99 926  49 375 

ROCE, % *** 8,6 9,9  9,9 

Gearing, %***  82,9 65,0  31,4 

Omavaraisuusaste, %*** 27,9 29,3  29,0 

Henkilöstö keskimäärin 21,885 20 508 +6,7 20 855 

* ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 

** 2016: Pohjois-Amerikan organisaation ja tuotantokapasiteetin sopeuttamiseen keskipitkän aikavälin kysyn-
tänäkymiin liittyviä kustannuksia 
*** vertailukaudet sisältävät lopetettujen toimintojen varat ja velat 

 

Katsauksessa esitety tiedot ovat tilintarkastamattomia. 
 

Toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen: 
 

”PKC:n vahva suoritus ja toimintakyky muilla liiketoi-
minta-alueilla kompensoivat Pohjois-Amerikan liiketoi-
mintayksikön erään tuoteohjelman ylimääräiset aloi-
tuskustannukset ja toiminnalliset haasteet. Tämän seu-
rauksena EBITDA pysyi edellisen vuoden tasolla ja jat-
kuvien liiketoimintojen liikevoitto parani ja ylitti vertai-
lukauden. Kaikki PKC:n liiketoimintayksiköt paransivat 
liikevoittoaan vertailukauteen verrattuna paitsi PKC:n 
Pohjois-Amerikan yksikkö.  

Tuotantomäärät jatkoivat laskuaan Pohjois-Amerikassa 
ja liikevaihdon pudotus oli suurinta yhtiön kannatta-
vimmassa segmentissä raskaissa kuorma-autoissa. Li-
säksi Meksikon Torreonin tehtaan erään kevyen ajo-
neuvo-ohjelman mallimuutoksen epäonnistuneesta 
tuotannon alas- ja ylösajosta seurasi noin 4,5 milj. eu-
ron lisäkustannukset nettona kauden lopussa.  
 

PKC:n liiketoiminnalle on tyypillistä käyttöpääoman si-
toutuminen alkuvuonna ja vapautuminen kohti loppu-
vuotta. Tarkastelujakson liiketoiminnan rahavirta jäi 
vertailukauden tasolle, mutta korjaantuu loppuvuoden 
aikana ja koko vuoden liiketoiminnan rahavirran arvioi-
daan olevan selkeästi positiivinen.  
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PKC markkina-asema säilyi vahvana kaikilla kuorma-au-
tomarkkinoilla:  

 Pohjois-Amerikassa raskaiden kuorma-autojen ky-
syntä laski edelleen ja sen seurauksena tuotanto-
määrät jäivät 29 % alle vertailukauden. Keskiras-
kaiden kuorma-autojen kysynnän kasvu hidastui 
tuotantomäärien kuitenkin ylittäessä vertailukau-
den määrät 5%:lla. 

 Euroopassa raskaiden kuorma-autojen tuotanto-
määrien kasvu tasaantui ja tuotantomäärät olivat 
5 % yli vertailukauden. Keskiraskaiden osalta tuo-
tantomäärät kasvoivat 23 % vertailukauteen ver-
rattuna. 

 Kiinassa kuorma-autojen tuotanto kasvoi vertailu-
kauteen verrattuna raskaiden kuorma-autojen 
osalta noin 19 % ja keskiraskaiden osalta noin 16 
%. 

 Brasiliassa raskaiden kuorma-autojen tuotanto-
määrien lasku tasaantui jääden 22 % alle vertailu-
kauden. 

 

Kiskokalustomarkkinoilla kysyntä jatkoi kasvuaan. Te-
kemämme raamisopimus Bombardier Transportationin 
kanssa etenee sopimuksen mukaisesti ja Bombardier 
Transportation on allokoinut kasvavassa määrin tilauk-
sia PKC:lle. Myös muut kiskokalustoasiakkaat ovat kas-
vattaneet tilausmääriään. 
 

PKC:n strategian mukaiset kasvuhankkeet jatkuvat. 
JAC:n kanssa perustettava yhteisyritys Kiinassa sai liike-
toimintaluvan. Lupa myönnettiin aikaisemmin arvioitua 
myöhemmin ja näin ollen yhteisyrityksen arvioidaan 
pääsevän aloittamaan toimintansa toisen vuosineljän-
neksen aikana vuonna 2017.  
 

Kiskokalustoliiketoiminnan kasvuhankkeet keskittyvät 
orgaanisen kasvun vauhdittamiseen pyrkimällä solmi-
maan globaaleja raamisopimuksia keskeisten kiskoka-
lustovalmistajien kanssa sekä tuotetarjonnan vahvista-
miseen sähköjärjestelmissä. 
 

PKC:n menestyminen kumpuaa asiansa osaavasta hen-
kilöstöstä, jonka ammattitaitoa asiakkaamme arvosta-
vat.”  
 

Markkinanäkymät 
 

Euroopan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-autojen 
tuotannon vuonna 2016 arvioidaan kasvavan noin 8 % 
ja Kiinassa vastaavasti noin 8 % vuoden 2015 tasosta. 
Pohjois-Amerikan raskaiden ja keskiraskaiden kuorma-
autojen tuotannon vuonna 2016 arvioidaan laskevan 
noin 16 % vuoden 2015 tasosta ja laskun arvioidaan 

keskittyvän raskaisiin kuorma-autoihin. Brasilian raskai-
den ja keskiraskaiden kuorma-autojen tuotannon 
vuonna 2016 arvioidaan laskevan noin 18 % vuoden 
2015 tasosta. Kiskokaluston kysynnän arvioidaan jatka-
van tasaista kasvua. 
 

PKC Groupin näkymät vuodelle 2016 
 

PKC Group arvioi nykyisillä valuuttakursseilla laskettuna 
vuoden 2016 liikevaihdon jatkuvista toiminnoista (eli il-
man elektroniikkaliiketoimintaa) olevan lähellä edellis-
vuoden tasoa ja vertailukelpoisen käyttökatteen jatku-
vista toiminnoista olevan korkeampi kuin edellisenä 
vuonna. Vuonna 2015 PKC:n liikevaihto jatkuvista toi-
minnoista 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 ja tietyn kevyen ajoneuvo-oh-
jelman toteutukseen loppuvuoden osalta.  
 

PKC Group Oyj 
Hallitus 
 

Matti Hyytiäinen 
toimitusjohtaja 
 

Lisätietoja antaa: 
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, 0400 710 968  
 

Tiedotustilaisuus  
 

Liiketoimintakatsauksesta järjestetään tiedotustilai-
suus analyytikoille ja sijoittajille tänään 27.10.2016 
kello 10.00 Helsingissä, osoitteessa Tapahtumatalo 
Bank, Unioninkatu 20, Helsinki.  
 

Jakelu 
Nasdaq Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.pkcgroup.com 


