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Sajtóközlemény 

 
A Knorr-Bremse közzétette a 2022. II. negyedévre vonatkozó 
előzetes pénzügyi adatokat és módosította a 2022. évi előrejelzést 

 
München, 2022. július 27. – A 2022. II. negyedéves (április-június) beszámolási időszak 
előzetes adatai alapján a Knorr-Bremse AG által várt pénzügyi adatok a következők: 

 
• 1,73 milliárd euró körüli bevétel (konszenzus: 1,73 milliárd euró) 

 
• 10,5% körüli működési EBIT-marzs (konszenzus: 11,0%) 

 
• -70 millió euró körüli szabad pénzforgalom (2021 II. negyedév: 131 millió euró) 

 
A 2022. II. negyedévre vonatkozó előzetes eredmények megközelítőleg összhangban 
vannak a Vara Research jelenlegi konszenzusos elemzői várakozásaival. 

 
A Knorr-Bremse AG Igazgatósága a 2022. I. féléves – könyvvizsgálói ellenőrzés alatt álló – 
előzetes pénzügyi adatok, valamint a második félévre várható fejlemények alapján a 2022-
es pénzügyi évre vonatkozó előrejelzést a jelenlegi oroszországi helyzetnek megfelelően 
módosítja. 

 
A (i) jelenlegi devizaárfolyamok változatlanságát, valamint azt feltételezve, hogy (ii) a 
makrogazdasági környezet túlnyomórészt stabil marad, (iii) nem lesznek újabb Covid-19 
miatti lezárások, (iv) nem emelkedik jelentősen az infláció, és (v) az esetleges energiahiány 
okozta további ellátási lánc nehézségek nem merülnek fel, a Knorr-Bremse jelenleg 6.900-
7.200 millió euró közötti bevételre (korábbi előrejelzés: 6.800-7.200 millió euró), 10,5%-
12,0% működési EBIT-marzsra (korábbi előrejelzés: 12,5%-14.0%), valamint 300 millió-500 
millió euró közötti szabad pénzforgalomra (korábbi előrejelzés: 500 millió-600 millió euró) 
számít. 

 
Az év elején az Igazgatóság átfogó, a Knorr-Bremse csoport egészére vonatkozó költség- és 
árképzési intézkedéseket tartalmazó profit- és készpénzvédelmi programot indított a 
jelentősen emelkedő infláció teljes körű ellensúlyozására, ami jelenleg mindkét üzletágban a 
költségalapra gyakorol nyomást. 

 
Az előrejelzés – ennek ellenére szükséges – kiigazítása főként az utóbbi hónapokban 
felerősödött alábbi tényezőknek köszönhető: 

 
Az orosz-ukrán háború, valamint a Knorr-Bremse korábban bejelentett, oroszországi üzletből 
való kivonulása a várakozásoknak megfelelően az előrejelzés jelentős kiigazítását 
eredményezi. Az Oroszországból való kivonulás a várakozásoknak megfelelően 50 millió 
eurót meg nem haladó nem működési és nem készpénzes kiadásokat eredményez, 
amelyekből körülbelül 20 millió eurót 2022 második negyedévben számoltak el. 

 
Emellett a koronavírus-világjárvány kedvezőtlen üzleti hatásai továbbra is megfigyelhetők. 
Ez különösen Kína esetében igaz, ahol a vasúttársaságok a vonatforgalom jelentős, 
világjárvány okozta csökkenésére flottájuk ritkításával és az új vasúti járművekbe történő 
alacsonyabb beruházásokkal reagálnak. A helyzetet a kínai tehergépjármű-piac általános 
„lehűlése” is súlyosbítja. Az előzetes várakozásokkal szemben a Knorr-Bremse rövid távon 
egyik szegmensben sem számít jelentős fellendülésre. 
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Az idei teljes első féléves pénzügyi jelentés a tervek szerint 2022. augusztus 12-én kerül 
közzétételre. 

 
A fontosabb pénzügyi teljesítménymutatókra vonatkozó magyarázatokat és 
összehasonlításokat a Knorr- Bremse AG 2021-es éves jelentése 
tartalmazza:  (https://ir.knorr- 
bremse.com/download/companies/knorrbremse/Annual%20Reports/DE000KBX1006-JA- 
2021-EQ-E-00.pdf) 

 
 

https://ir.knorr-bremse.com/download/companies/knorrbremse/Annual%20Reports/DE000KBX1006-JA-2021-EQ-E-00.pdf
https://ir.knorr-bremse.com/download/companies/knorrbremse/Annual%20Reports/DE000KBX1006-JA-2021-EQ-E-00.pdf
https://ir.knorr-bremse.com/download/companies/knorrbremse/Annual%20Reports/DE000KBX1006-JA-2021-EQ-E-00.pdf

