Polska

Informacja prasowa

Dobre wyniki w pierwszym kwartale:
potwierdzają się założenia przyjęte na rok 2017


Wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,3% (według danych porównywalnych)
wiąże się głównie z korzystnymi cenami oraz dynamiką wzrostu sprzedaży;



Odnotowano wzrost zysku operacyjnego EBITDA o 14,5% według danych
porównywalnych;



W pierwszym kwartale odnotowano wzrost zysku netto i skorygowanego
wskaźnika zysku na akcję;



Zadłużenie netto w wysokości 15 miliardów CHF na koniec kwartału stanowi
odzwierciedlenie sezonowości rynku;



Osiągnięte wyniki potwierdzają prawidłową realizację założeń przyjętych na
2017 rok.
I kwartał 2017 r.

w mln CHF
Przychody netto ze
sprzedaży
Zysk operacyjny
EBITDA,
1
skorygowany
Marża zysku
operacyjnego
EBITDA,
1
skorygowana [%]
3
Zysk netto
Skorygowany zysk
3
netto
Wskaźnik zysku
netto, skorygowany
Wolne przepływy
pieniężne z
działalności
2
operacyjnej

I kwartał 2017

I kwartał 2016*

±%

+ dane
porównywalne

5 630

6 062

-7,1

5,3

801

840

-4,7

14,5

14,2

13,9

30bps

120bps

226

-107

311,3

-19

-80

76,5

-0,03

-0,13

76,5

-836

-618

-35,3

1

Z wyłączeniem fuzji, działań restrukturyzacyjnych i innych transakcji i działań jednorazowych ale z
uwzględnieniem udziału spółek joint venture
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2

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto (związane
odpowiednio z utrzymaniem i rozwojem)
3
Wynikające z działalności akcjonariuszy LafargeHolcim Ltd.
* Dane za rok 2016 skorygowano ze względu na zmiany w formacie sprawozdań finansowych

Eric Olsen, Dyrektor Generalny Grupy LafargeHolcim, podkreślił: „Dobre wyniki w
pierwszym kwartale oznaczają dla nas doskonały start w 2017 roku. Jest to również
czwarty z kolei kwartał wzrostu zysków. Osiągnięte wyniki zawdzięczamy
utrzymującej się sile polityki cenowej, zwyżkującej sprzedaży i efektowi synergii.
Szczególnie korzystne wyniki odnotowaliśmy w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki;
wzrost zysku wiąże się przede wszystkim z ożywieniem na rynku nigeryjskim. Indie
odnotowały pozytywny wynik w pierwszym kwartale – można uznać, iż skutki
demonetyzacji należą już do przeszłości. Rynek Stanów Zjednoczonych poradził
sobie bardzo dobrze pomimo wcześniejszych niekorzystnych porównań rok do roku
z łagodnych warunków pogodowych w pierwszych trzech miesiącach 2016 roku.
Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale w połączeniu ze stałą silną pozycją
rynkową i dywersyfikacją portfela wzmacniają naszą wiarę w realizację założeń
przyjętych dla 2017 roku i celów założonych na rok 2018.”

Prognoza na rok 2017
W
2017 roku osiągniemy zrównoważoną stopę wzrostu dzięki dalszemu
realizowaniu założeń niższych nakładów inwestycyjnych, oszczędnościom w
obszarze kosztów strukturalnych i komercyjnemu zróżnicowaniu produktów i
rozwiązań budowlanych. Założeniom tym sprzyjać będzie szczególnie wkład takich
rynków, jak Stany Zjednoczone, Indie, Nigeria i wybrane państwa europejskie.
Przewidujemy wzrost popytu o 2 do 4 procent na obsługiwanych przez nas rynkach.
W roku 2017 spodziewamy się silnego wzrostu wskaźników skorygowanego zysku
operacyjnego EBITDA i skorygowanego zysku na akcję. Założenia:


dwucyfrowy wzrost skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA według
danych porównywalnych wobec roku 2016,



skorygowany wzrost wskaźnika zysku na akcję powyżej 20 procent;



docelowa podwójna wartość wskaźnika zadłużenia netto do skorygowanego
zysku operacyjnego EBITDA.

W roku 2017 Grupa zapewni również akcjonariuszom wysoki wskaźnik zwrotu z
inwestycji przy jednoczesnym solidnym ratingu inwestycyjnym:


podczas dzisiejszego Rocznego Walnego Zgromadzenia zaproponowano
dywidendę w wysokości 2.0 CHF na akcję;



w latach 2017-2018 zostanie zrealizowany program wykupu akcji o ogólnej
wartości 1 miliarda CHF.
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Wyniki Grupy
W czterech spośród pięciu regionów Grupy odnotowano wzrost skorygowanego
wskaźnika zysku operacyjnego EBITDA, według danych porównywalnych. Wyniki
Europy, Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej przyczyniły się do wzrostu zysków,
a marże w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki wzrosły znacząco rok do roku dzięki,
skutecznemu ożywieniu rynku nigeryjskiego i korzystnym wynikom w Algierii. W
Stanach Zjednoczonych odnotowano stabilny wzrost pomimo niepomyślnych
wyników porównawczych w roku poprzednim, natomiast Meksyk, Argentyna i
Ekwador poradziły sobie zadowalająco. W Indiach zwiększono wielkość sprzedaży –
skutki demonetyzacji, należące już do przeszłości, wywarły znacznie słabszy wpływ
na wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale.
Utrzymujące się trudne warunki na rynkach w Indonezji i Malezji – gdzie nadal
wdrażane są plany działań naprawczych – oraz względne osłabienie rynku
filipińskiego spowodowały pogorszenie danych porównawczych w ujęciu rok do roku
dla regionu Azji i Pacyfiku.
Po spadku w roku 2016, globalna wielkość sprzedaży cementu pozostała
niezmieniona według danych porównywalnych dla pierwszego kwartału, dzięki
doskonałym wynikom odnotowanym w marcu. Sprzedaż kruszyw wzrosła o 3,9
procent, według danych porównywalnych, do czego przyczyniły się korzystne wyniki
osiągnięte na rynkach Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.
W pierwszym kwartale utrzymała się ubiegłoroczna tendencja wzrostu cen cementu
– ponownie odnotowano wzrost w ujęciu kwartalnym (o 1,2 procent w porównaniu z
czwartym kwartałem 2016 roku) i rocznym (o 5,3 procent rok do roku), głównie dzięki
korzystnym wynikom regionów Bliskiego Wschodu i Afryki oraz Ameryki Łacińskiej.
Dzięki efektowi synergii w pierwszym kwartale uzyskano przyrost o 94 miliony CHF,
dzięki czemu Grupa ma szansę osiągnąć zakładany na rok 2017 przyrost rok do
roku na poziomie 400 milionów CHF. Od momentu fuzji, do końca pierwszego
kwartału 2017 roku efekt synergii zapewnił Grupie przyrost w wysokości
900 milionów CHF.
Wartość wskaźnika skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA wyniosła
801 milionów CHF, co oznacza wzrost o 14,5 procent według danych
porównywalnych. Korzystne warunki cenowe i niższe koszty znalazły
odzwierciedlenie w wyższych marżach – niemal o 120 punktów bazowych
w pierwszym kwartale według danych porównywalnych, pomimo wpływu inflacji
i wzrostu kosztów energii.
Wskaźniki skorygowanego zysku netto i skorygowanego zysku na akcję wzrosły
w pierwszym kwartale w porównaniu z rokiem poprzednim.
Ujemna wartość wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
(-836 milionów CHF) wynika głównie z wyższych sezonowych wypływów
gotówkowych.
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Wartość zadłużenia netto na koniec kwartału wyniosła 15 miliardów CHF;
odnotowano zatem lekki wzrost w porównaniu z danymi na 31 grudnia 2016
i przybliżony spadek o 3 miliardy CHF w porównaniu z pierwszym kwartałem roku
2016. Wynik ten jest pochodną wpływów gotówkowych z tytułu dezinwestycji
wietnamskiej oraz właściwej dyscypliny wydatków inwestycyjnych, które złagodziły
sezonowy efekt wypływów gotówkowych.

Grupa Kapitałowa – dane porównywalne
I kwartał 2017

I kwartał 2016*

±%

+ dane
porównywalne

Sprzedaż
mln t
48,1
56,6
-15,0
0,0
cementu
Sprzedaż
mln t
51,7
51,6
0,2
3,9
kruszyw
Sprzedaż
3
betonu
mln m
11,4
12,6
-9,4
-1,8
towarowego
Przychody netto
mln CHF
5,630
6,062
-7,1
5,3
ze sprzedaży
Zysk operacyjny
705
mln CHF
790
-10,8
8,8
EBITDA
Zysk operacyjny
EBITDA,
mln CHF
801
840
-4,7
14,5
1
skorygowany
3
Zysk netto
mln CHF
226
-107
311,3
Marża zysku
operacyjnego
%
14,2
13,9
30bps
120bps
EBITDA,
1
skorygowana
Przepływy
pieniężne z
mln CHF
-518
-264
-95,9
-45,0
działalności
operacyjnej
Wolne
przepływy
pieniężne z
mln CHF
-836
-618
-35,3
-19,6
działalności
2
operacyjnej
Zadłużenie
mln CHF
15,014
18,041
-17,1
netto
1
Z wyłączeniem fuzji, działań restrukturyzacyjnych i innych transakcji i działań jednorazowych ale z
uwzględnieniem udziału spółek joint venture
2
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto (związane
odpowiednio z utrzymaniem i rozwojem)
3
Wynikające z działalności akcjonariuszy LafargeHolcim Ltd.
* Dane za rok 2016 skorygowano ze względu na zmiany w formacie sprawozdań finansowych
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Wyniki finansowe - Europa
Rynek europejski skorzystał na wyższej wartości sprzedaży cementu i kruszyw w
pierwszym kwartale, odnotowując wzrost wskaźnika skorygowanego zysku EBITDA
o 8,7 procent, według danych porównywalnych. Doskonały wskaźnik zysku za
kwartał, odzwierciedlający zazwyczaj niewielką część wyników rocznych w regionie
nabiera szczególnego znaczenia w kontekście niskich temperatur panujących w
całej Europie w tym okresie.
Pomimo czynnika niepewności związanej z Brexitem gospodarka brytyjska
utrzymała względną stabilność, dzięki inwestycjom rządowym w pierwszym kwartale,
napędzającym popyt w branży budowlanej. Wielkość sprzedaży kruszyw i betonu
towarowego przekroczyła wielkości odnotowane w analogicznym okresie
poprzedniego roku. W Niemczech sprzedaż cementu i kruszyw również wzrosła,
dzięki wysokiemu popytowi.
We Francji wskaźnik zysku spadł w porównaniu z rokiem poprzednim. Mimo iż z
końcem okresu sprawozdawczego dynamika rynku wzrosła, osiągnięte wyniki
pozostawały pod wpływem niepomyślnych warunków pogodowych w pierwszym
kwartale.
Rynek rosyjski odnotował wzrost w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku,
pomimo niskich danych wyjściowych związanych z wydłużonym okresem trudnych
warunków rynkowych. Ożywienie rynku Rosja zawdzięcza głównie zmianie polityki
cenowej i zwiększonej sprzedaży cementu.
Korzystne wyniki związane ze sprzedażą cementu w Szwajcarii nie były w stanie
zniwelować ujemnego wpływu spadku sprzedaży kruszyw i niższej wielkości
sprzedaży betonu towarowego po zakończeniu realizacji dużych projektów w roku
2016. Na niższy wskaźnik skorygowanego zysku operacyjnego EBITDA za pierwszy
kwartał złożyły się również czynniki nieustającej presji ze strony produktów
importowanych oraz niskich temperatur w styczniu i w lutym.
Europa – dane finansowe pro forma
I kwartał 2017
Sprzedaż
cementu
Sprzedaż
kruszyw
Sprzedaż
betonu
towarowego
Przychody netto
ze sprzedaży
Zysk operacyjny
EBITDA
Zysk operacyjny
EBITDA,

I kwartał 2016*

±%

+ dane
porównywalne

mln t

8,2

7,7

6,3

6,3

mln t

26,6

25,2

5,3

5,6

4,0

4,0

0,2

0,4

mln CHF

1,481

1,497

-1,1

4,2

mln CHF

97

104

-6,9

4,4

mln CHF

115

117

-1,9

8,7

mln m

3
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1

skorygowany
Marża zysku
operacyjnego
%
7,8
7,8
EBITDA,
1
skorygowana
Przepływy
pieniężne z
mln CHF
-210
-134
-56,4
-58,4
działalności
operacyjnej
Wolne
przepływy
pieniężne z
mln CHF
-260
-183
-41,6
-44,2
działalności
2
operacyjnej
1
Z wyłączeniem fuzji, działań restrukturyzacyjnych i innych transakcji i działań jednorazowych ale z uwzględnieniem udziału spółek joint venture
2
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej pomniejszone o nakłady inwestycyjne netto (związane
odpowiednio z utrzymaniem i rozwojem)
* Dane za rok 2016 skorygowano ze względu na zmiany w formacie sprawozdań finansowych

***
O LafargeHolcim
LafargeHolcim

jest

wiodącym

światowym

dostawcą

materiałów

i

rozwiązań

budowlanych,

wspierających pracę murarzy, budowniczych, architektów i inżynierów na całym świecie. Działania
grupy obejmują produkcję cementu, kruszyw i gotowych mieszanek betonu, które są wykorzystywane
w szeregu projektów budowlanych – począwszy od niedrogich mieszkań i małych, lokalnych projektów,
a skończywszy na ambitnych projektach infrastrukturalnych, pełnych wyzwań z perspektywy
architektonicznej. W obliczu coraz większego stopnia urbanizacji oddziałującej na ludzi i naszą
planetę, Grupa LafargeHolcim dostarcza innowacyjne produkty i rozwiązania budowlane zgodnie z
wyraźnie złożonym zobowiązaniem troski o zrównoważony rozwój społeczny i ochronę środowiska.
LafargeHolcim utrzymuje wiodącą pozycję rynkową na świecie i zatrudnia około 90 000 pracowników
w ponad 80 krajach. Portfolio zaangażowania LafargeHolcim jest w sposób zrównoważony
rozdystrybuowane na rynki rozwijające się i rynki dojrzałe.

Dalsze informacje: www.lafargeholcim.com.
Profil Grupy w serwisie Twitter: @LafargeHolcim
O Lafarge Polska
Lafarge jest liderem rozwiązań rynku budowlanego w Polsce. Jesteśmy częścią globalnej Grupy
LafargeHolcim, koncentrującej się na branży cementu, kruszyw i betonu. W Polsce posiadamy 60
zakładów i zatrudniamy ponad 1500 pracowników. Włączamy się w budowę miast na całym świecie,
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poprzez oferowanie innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla budownictwa
mieszkaniowego, trwałej zabudowy miejskiej, solidnych rozwiązań budowlanych i lepszej komunikacji
miedzy miastami. Lafarge realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, łączącą działalność
przemysłową z szacunkiem dla pracowników, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego
Nadrzędną wartością firmy jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, klientów oraz
kontrahentów. Jako pierwsi wprowadziliśmy zintegrowaną ofertę na budowę dróg betonowych, która
otwiera nowe możliwości dla naszej Grupy z uwzględnieniem środków unijnych przyznanych na
rozwój infrastruktury w Polsce. Zajmujemy czołowe miejsce w Europie pod względem standardów
budownictwa ekologicznego w zakresie certyfikacji systemów BREEM i LEED. Nasze rozwiązania
posiadają certyfikacje zgodną ze standardem ISO 14001 oraz certyfikatem BES 6001.
Więcej informacji na stronie: www.lafarge.pl; www.lafargeholcim.com

Ważny komunikat nt. zrzeczenia odpowiedzialności – oświadczenia dotyczące przyszłości
Niniejsze oświadczenie zawiera informacje o charakterze prognoz. Tego rodzaju oświadczenie nie
stanowi przewidywania wyników przedsiębiorstwa bądź jakiekolwiek innego wskaźnika wydajności
przedsiębiorstwa, a jedynie tendencje i cele, obejmujące na przykład plany, inicjatywy, wydarzenia,
produkty, rozwiązania i usługi wraz ich możliwym rozwojem i potencjałem. LafargeHolcim wyraża
niniejszym przekonanie, że informacje o charakterze prognoz uwzględnione w oświadczeniach
dotyczących przyszłości oparte są na racjonalnych przesłankach dostępnych w chwili publikacji
niniejszego dokumentu – niemniej jednak inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że oświadczenia
dotyczące przyszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Rzeczywiste wyniki mogą różnić
się znacząco od wyników przedstawionych w wypowiedziach o charakterze prognoz z uwagi na wpływ
licznych czynników ryzyka i niepewności – trudnych do przewidzenia, a ponadto zazwyczaj
pozostających poza kontrolą LafargeHolcim (włączywszy m.in. czynniki ryzyka opisane w
sprawozdaniu

rocznym

LafargeHolcim

udostępnionym

na

stronie

internetowej

www.lafargeholcim.com). Różnice wynikać mogą również z niepewności związanej z warunkami
rynkowymi i realizacją planów przedsiębiorstwa. Niniejszy komunikat ma na celu podkreślenie, by nie
polegać na treściach informacji o charakterze prognoz. LafargeHolcim nie jest zobowiązane do
zapewnienia aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości.
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KONTAKT:
Iwona Burzyńska, Dyrektor Komunikacji i Relacji Zewnętrznych
e-mail: iwona.burzynska@lafargeholcim.com
tel.: +48 502 786 986
Małgorzata Czarnota, Koordynator ds. PR i Digital
e-mail: malgorzata.czarnota@lafargeholcim.com
tel.: +48 519 537 108
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