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MAN významným způsobem zvyšuje provozní zisk
Programy pro budoucnost poskytují důležité podměty, strukturální
zlepšení a pozitivní výhled do roku 2017
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Fiskální rok 2016 v kostce









14,4 miliard Eur - Příjem objednávek na stejné úrovni jako
v předchozím roce
(2015: 14,4 miliard Eur)
13,6 miliard Eur - Výnosy z prodeje mírně nižší než
v předchozím roce
(2015: 13,7 miliard Eur)
204 milionů Eur - Výrazné zlepšení provozního zisku
(2015: 92 milionů Eur)
1,5 % - Výrazné zlepšení provozní rentability tržeb
(2015: 0,7 %)
Bod zvratu, čistý peněžní tok (Cash Flow)
(2015: 0,5 miliardy Eur)

V roce 2016 zvýšil MAN výrazným způsobem svůj provozní zisk o 100
milionů Eur, na celkovou hodnotu 204 milionů Eur. Bez zvláštních položek
strukturovaných nákladů, byl provozní zisk vyšší než 400 milionů Eur. Na
této skutečnosti se mimo pozitivních momentů evropského automobilového
trhu jako celku, podílely výrazně strukturální změny v samotné společnosti
MAN Truck & Bus. Výhled pro celou MAN Group je pozitivní: výnosy
z prodeje jsou v roce 2017 očekávány mírně vyšší při současně vyšším
provozním zisku a rentabilitě tržeb. Speciálně ve společnostech MAN Latin
America a MAN Diesel & Turbo pomohou představené programy pro
budoucí rozvoj k nastavení udržitelného růstového trendu příjmů.
Globální ekonomika zaznamenala v roce 2016 tlumený růst zapříčiněný
dopady ekonomické a politické krize. Evropský automobilový trh nákladních
a užitkových vozidel vygeneroval výrazný růst. V celé řadě jednotlivých
zemí, jako je Itálie nebo Polsko byla poptávka po nákladních a užitkových
vozidlech výrazně vysoká.
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Brazílie je však zcela jiná kapitola: probíhající recese vedla k značnému
poklesu trhu v porovnání s již tak slabým předcházejícím obdobím.
V oblasti obchodu s energetickým strojírenstvím došlo k dalšímu zhoršení
v segmentu námořního trhu a obchodu s turbo systémy. Výjimku tvořily
velké zámořské lodě a státní zakázky. Významný převis nabídky kapacit
a nízké ceny tlačily poptávku v segmentu lodní přepravy směrem dolů.
Obchodní prostředí námořní dopravy a trh s turbo systémy byly ovlivněny
též nízkou cenou ropy a z toho plynoucí neochotou investovat. Poptávka po
energetických zařízeních v rozvojových krajinách a rozvíjejících se
ekonomikách rostla v průběhu celého roku.
V těchto podmínkách se skupině MAN Group vedlo v roce 2016 dobře:
I přes těžkosti v jednotlivých segmentech obchodu si všechny divize
skupiny udržely ve svých oborech vedoucí pozici. Za nejlepší a prověřené
výhody lze považovat vysokou úroveň inovativnosti celé skupiny, vysokou
kvalitu výrobků a služeb, stejně jako důslednou zákaznickou orientaci. Tyto
skutečnosti byly potvrzeny pozitivním ohlasem cílových skupin zákazníků
na výstavní prezentace skupiny jak na veletrhu SMM pro námořní sektor
v Hamburku, tak na veletrhu nákladních a užitkových vozidel IAA
v Hannoveru. Navíc, program PACE2017 zaměřený na budoucnost
společnosti MAN Truck & Bus měl v roce 2016 významný pozitivní dopad.
Příjem ze zakázek celé skupiny MAN Group zůstává rok od roku zhruba na
stejné úrovni, okolo 14,4 miliard Eur. Výnosy z prodeje generované celou
skupinou, 13,6 miliard Eur, se oproti předcházejícímu roku mírně snížily.
Joachim Dress, předseda představenstva MAN SE, říká: „V roce 2016 jsme
výrazně zvýšili naši ziskovost. Dosáhli jsme toho nejen díky pozitivním
momentům pocházejícím z vývoje evropského automobilového trhu, ale
především díky našim strukturálním změnám. MAN Truck & Bus zvýšil
v roce 2016 významně svoje příjmy. Takový úspěch je podmíněný
skutečností týmové práce, podtrhuje nutnost významně pracovat na
struktuře společnosti a na jejích strukturálních procesech. To je jediná
cesta, která vede k úspěchu.“
MAN Latin America a MAN Diesel & Turbo zaznamenaly pokles provozního
zisku. Důvodem bylo zhoršení trhu, ale také fakt, že právě v těchto dvou
společnostech byly specificky zavedené programy pro budoucnost. Renk
zaznamenal stabilní výkon. Provozní výnos z prodeje za celou skupinu
MAN Group se výrazně zvýšil z 0.7 % na 1,5 %.
V roce 2017 se skupina MAN Group zaměří především na následující
oblasti:
Na podzim roku 2016 zahájila MAN Diesel & Turbo implementaci programu
pro budoucnost s názvem Base Camp 3000+. Zde cítíme, především
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v organizační jednotce Turbo systémy, velkou potřebu změny. Balíček
opatření má za cíl trvale zlepšit zisk MAN Diesel & Turbo o 450 milionů Eur
s přihlédnutím k růstu mezd, který je důsledkem vývoje kolektivních smluv.
Program je určen pro optimalizaci vnitřních procesů a podstatné zlepšení
strukturovaných nákladů stejně jako pro aktualizaci strategie, digitalizaci
a dekarbonizaci. Opatření z hlediska dosažení vyšší efektivity
a optimalizace jsou zvláště plánovány pro vývoj, prodej, kvalitu produktů
a nákladů na výrobek.
V obchodní oblasti nákladních a užitkových vozidel bude ve společnosti
MAN Truck & Bus dále implementován program PACE2017, stejně jako
strukturální změny ve společnosti MAN Latin America. Dalším velmi
důležitým krokem je vytvoření inženýrského konceptu, který nám dovolí
konkretizovat jasné principy společného vývoje produktů. Týmy odborníků
všech našich značek společností MAN Truck & Bus, MAN Latin America
a Scania společně pod záštitou Volkswagen Truck & Bus urychlí rozvoj
jednotlivých základních komponentů hnacího traktu vozidel. V rámci tohoto
procesu budou pracovat na vývoji společné konstrukční platformy pro
motory, převodovky, nápravy a systémy čištění výfukových plynů, které
potom budou adaptovány pro použití u jednotlivých našich výrobců
nákladních a užitkových vozidel, kteří si ponechají svoji identitu a plnou
provozní zodpovědnost.
Celosvětová poptávka v sektorech dopravy a energetických řešení bude
stále stoupat. MAN tak bude neustále uplatňovat svoji dlouhodobou
strategii růstu ziskovosti se zaměřením na dopravu a energetická řešení.
Poprodejní servis bude kontinuálně expandovat ve všech divizích.
Technologický náskok zůstává jako kritický faktor úspěšnosti MAN. Hlavní
oblasti zájmu vývoje a uplatňování inovací výrobků a poskytovaných řešení
zahrnují rostoucí potřebu snižování spotřeby paliva a vypouštěných emisí,
stejně jako vyšší efektivitu provozu, vyšší spolehlivost a výrobu energie
s příznivějšími dopady na životní prostředí.
Digitální transformace pro nás představuje další možnosti a potenciál, který
MAN aktivně hledá v rámci nabízení nových obchodních modelů jako jsou
například inovativní systémy řešení mobility. Proto jsme iniciovali naši
digitální značku RIO. Otevřená elektronická platforma založená na
„cloudovém“ sdílení informací nabízí digitální služby napříč celým
průmyslem dopravy. Poprvé v historii tak dokáže spojit všechny hráče
v dodavatelském průmyslu – zasílatele, odesílatele, dopravce, řidiče
a příjemce.
MAN Group očekává, že bude rok od roku, počínaje rokem 2017,
generovat mírně vyšší výnos z prodeje jako důsledek zavedených opatření
s cílem zabezpečit budoucnost skupiny. Provozní zisk a provozní
návratnost skupiny MAN Group bude výrazně vyšší než v roce 2016 –
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provozní hodnoty před uplatněním speciálních položek budou rovněž
výrazně vyšší.

Další informace na www.mantruckandbus.cz

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus
Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku
ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden
z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá
k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program
snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující
technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je
přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

Společnost MAN Group, jeden z největších evropských hráčů oboru dopravního inženýrství, dosáhla v roce 2014 obratu 14,3 miliard Eur.
Je výrobcem a dodavatelem nákladních vozidel, autobusů, vznětových motorů, turbo techniky a speciálních převodových zařízení.
Společnost MAN zaměstnává celosvětově 55 900 zaměstnanců. Na trzích, kam dodává své produkty, dlouhodobě zastává vedoucí
pozice.

