
 

 

 
 

 

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

28. října 2021, Paříž 17:45 

 
 

Pokračující dynamický růst ve 
třetím čtvrtletí 

 
 Postupné zrychlování organického růstu o 13,3 % ve 3. čtvrtletí 2021 oproti 3. čtvrtletí 

2019 potvrzuje dobrou dynamiku na klíčových trzích, přičemž objemy prodeje vzrostly o 3,6 %. 
 

 Skupina je přesvědčena, že se jí podaří kompenzovat inflaci spojenou s náklady na 
suroviny a energie v průběhu celého roku 2021, kdy došlo k výraznému navýšení cen o 8,7 % 
ve 3. čtvrtletí 2021 oproti 3. čtvrtletí 2020 

 

 Pokračující optimalizace růstu a ziskovosti1 Skupiny: 
• Podepsané akvizice, které přispěly k celoročním tržbám ve výši přibližně 850 milionů EUR 

(včetně společnosti Chryso). 
• Prodej stávajících aktivit představující přibližně 1 850 milionů EUR v celoročních tržbách 

 

 Potvrzení ročních cílů: velmi výrazný nárůst provozního zisku za celý rok 2021 na nové 
historické maximum, přičemž srovnatelný provozní zisk se ve druhém pololetí 2021 blíží 
předchozímu rekordu z druhého pololetí 2020 
 

 Představení plánu "Grow & Impact" dne 6. října 2021: jasný vzkaz týmů urychlit ziskový 
růst a aktivity Skupiny v boji proti změnám klimatu 

 
 

  

3Q 
2020 
tržby 
(mil €) 

 

3Q 
2021 
tržby 
(mil €) 

2021-2020 2021-2019 

Změna na 
základě 

skutečné 
struktury 

Změna na 
základě 

srovnatelné 
struktury 

Like-
for- like 
změna 

Like-for- 
like 

změna 

Vysoce výkonná řešení 

Severní Evropa 

Jižní Evropa, ME a Afrika 

Amerika 

Asie a Tichomoří 

Interní prodej a různé. 

1,678 1,815 +8.2% +8.1% +7.0% +2.5% 

3,403 3,816 +12.1% +13.2% +10.7% +11.5% 

3,318 3,150 -5.1% +4.6% +4.7% +12.7% 

1,553 1,808 +16.4% +15.3% +14.9% +28.2% 

     404   447 +10.6% +20.9% +19.8% +15.9% 

-229 -234 --- --- --- --- 

Skupina celkem 10,127 10,802 +6.7% +10.5% +9.4% +13.3% 

 
 

1. od začátku roku 2021 
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1-3Q 
2020 
tržby 
(mil €) 

 
1-3Q 
2021 
tržby 
(mil €) 

2021-2020 2021-2019 

Změna na 
základě 
skutečné 
struktury 

Změna na 
základě 

srovnatelné 
struktury 

Like-for- 
like 

změna 

Like-for- 
like 

změna 

Vysoce výkonná řešení 

Severní Evropa 

Jižní Evropa, ME a Afrika 

Amerika 

Asie a Tichomoří 

Interní prodej a různé. 

4,780 5,494 +14.9% +14.8% +17.8% +2.2% 

9,493 11,234 +18.3% +18.4% +16.6% +10.4% 

8,986 10,607 +18.0% +23.7% +24.2% +13.0% 

4,223 5,068 +20.0% +18.0% +25.7% +26.2% 

1,059 1,322 +24.8% +29.0% +32.9% +16.1% 

-650 -792 --- --- --- --- 

Skupina celkem 27,891 32,933 +18.1% +19.7% +21.0% +12.4% 

 

 

Like-for-like tržby ve třetím čtvrtletí vzrostly o 9,4 % oproti třetímu čtvrtletí roku 2020 (o 13,3 % oproti 
třetímu čtvrtletí roku 2019, po nárůstu o 11,9 % v prvním pololetí oproti prvnímu pololetí roku 2019), a 
to díky zrychlenému růstu cen. Ceny se zvýšily o 8,7 % (po nárůstu o 3,9 % v prvním pololetí) v prostředí 
mnohem vyšší inflace cen nákladů na suroviny a energie. Podle očekávání došlo k mírnějšímu nárůstu 
obejmu prodejů, které ve třetím čtvrtletí narostly o 0,7 %. Mírnější nárůst byl způsoben vysokou 
srovnávací základnou ve třetím čtvrtletí roku 2020, kdy se zejména v Evropě kvůli pandemii koronaviru 
nezastavily práce a stavební firmy čerpaly málo dovolené. V porovnání se třetím čtvrtletím roku 2019 
se objemy zvýšily o 3,6 % - s výraznějším nárůstem v Americe a v Asii a Tichomoří – navzdory poklesu 
na automobilovém trhu. Kalendářní efekt ve srovnání třetího čtvrtletí 2020 a třetího čtvrtletí 2019 byl 
záporný a činil přibližně 0,5 %, přičemž efekt je výraznější v jižní Evropě. 

 
Na vykázaném základě dosáhly tržby za devítiměsíční období 32 933 milionů eur. Vliv měny snížil 
tržby za devítiměsíční období o 1,3 % a ve třetím čtvrtletí přidal k tržbám 1,1 %, což je odrazem 
především menšího oslabení amerického dolaru spolu s posílením britské libry a skandinávských měn. 

 
Vliv struktury Skupiny snížil tržby o 1,6 % za devítiměsíční období a o 3,8 % ve třetím čtvrtletí, což 
odráží pokračující optimalizaci portfolia Skupiny, kdy došlo k odprodejům zejména v jižní Evropě 
(Lapeyre ve Francii, distribuce v Nizozemsku a ve Španělsku), v severní Evropě (Graham ve Velké 
Británii, Glassolutions v Německu) a v Asii a Tichomoří (výroba trubních systémů v Číně). Celkový 
objem odprodejů od konce roku 2018 představuje 5,3 mld Eur. Akvizice společnosti Chryso – 
předního světového hráče v oblasti stavební chemie - a společnosti Panofrance - specializovaného 
distributora dřeva a desek - budou konsolidovány od čtvrtého čtvrtletí roku 2021.  
Upozornění: s ohledem na hyperinflační prostředí v Argentině je tato země, která představuje méně 
než 1 % konsolidovaných tržeb Skupiny, z analýzy srovnatelných tržeb vyloučena. 

 

 

Aktuální informace o růstu nákladů na suroviny a energie  
 

V současném kontextu zrychlující se inflace nákladů na energie Saint-Gobain očekává v roce 2021 
nárůst nákladů na energie a suroviny ve výši přibližně 1,5 miliardy EUR oproti roku 2020 (v souladu s 
odhadem uvedeným během Dne kapitálových trhů 6. října 2021 a ve srovnání s předchozím 
odhadem pro celý rok ve výši 1,1 miliardy EUR z konce července), z toho 1,1 miliardy EUR pouze ve 
druhé polovině roku 2021. 

 

Díky zaměření na prodejní ceny dosáhla Skupina ve třetím čtvrtletí roku 2021 pozitivního cenového 
dopadu ve výši 8,7 % celkem a 8,1 % pouze v rámci svých výrobních aktivit. 

 

V kontextu se současným vývojem cen energií a vzhledem k novým oznámením o zvyšování cen ve 
většině zemí Evropy a v USA je společnost Saint-Gobain přesvědčena, že se jí podaří kompenzovat 
růst nákladů na suroviny a energie v průběhu celého roku 2021. 
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Výhled pro celý rok 2021 a strategické priority                                                                                 . 
 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 by Skupina měla, a to navzdory vysokým srovnávacím základnám, 
makroekonomickému a zdravotnímu prostředí, které je i nadále spojeno s nejistotami, nadále těžit ze 
silné dynamiky na svých hlavních trzích - zejména v oblasti rekonstrukcí v Evropě, jakož i stavebnictví 
v Americe, v Asii a Tichomoří, stejně tak z výkonu výroby. V tomto prostředí a za předpokladu, že 
nedojde k žádnému novému významnému dopadu opatření spojených s pandemií koronaviru, očekává 
společnost Saint-Gobain následující trendy: 

 
- Vysoce výkonná řešení: podpora pro průmyslové trhy, s výjimkou poklesu zejména automobilového 
trhu v Evropě; podniky navazující na investice zákazníků by měly dále stabilně růst, i když se očekává, 
že zůstanou na nižší úrovni než v roce 2018; 
 
- Evropa: pokračující skvělé prodejní výsledky na dynamickém trhu rekonstrukcí, i když s vysokou 
srovnávací základnou v prosinci, protože stavební firmy pracovaly v roce 2020 i v období Vánoc a 
Nového roku; 
 
- Amerika: růst trhu, zejména v oblasti bytové výstavby, v Severní i Jižní Americe; 
 
- Asie a Tichomoří: růst trhu s pokračující dobrou dynamikou v Číně a Indii, ale se situací stále 
ovlivněnou opatřeními související s pandemií koronaviru v jihovýchodní Asii. 
 

Strategické priority 

Udržitelná výstavba je zásadní pro dosažení uhlíkové neutrality. Díky komplexní nabídce řešení je    
Saint-Gobain předním hráčem v oblasti lehkých konstrukcí a udržitelného stavebnictví. Ruku v ruce 
s lokálním modelem řízení zaměřeným na výkonnost umožní tato pozice Skupině urychlit svůj růst a růst 
rychleji, než trhy, na kterých působí. Důsledná alokace kapitálu také zajistí další vytváření hodnot pro 
naše akcionáře. 

 

V tomto příznivém prostředí byly naše strategické priority, které vycházejí z plánu "Grow & Impact", 
představeny 6. října 2021. 
 
1) Urychlit růst a dopad Skupiny: 
- Růst rychleji než trhy, kde působíme, díky agilní organizaci zaměřené na zákazníky v každé 

zemi a na každém trhu; 
- Mnoho integrovaných, diferencovaných a inovativních řešení pro dekarbonizaci 

stavebnictví; 
- Urychlení iniciativ v oblasti ESG na základě našeho plánu do roku 2030, který dále směřuje k 

uhlíkové neutralitě v roce 2050; 
- Pokračující optimalizace portfolia Skupiny (prodeje a akvizice) a integrace společnosti 

Chryso, předního světového hráče v oblasti stavební chemie.
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2) Pokračovat v aktivitách zaměřených na ziskovost a výkonnost: udržet solidní marže a cash 
flow. 

- Neustálé zaměření na cenotvorbu díky disciplíně při vysoké inflaci nákladů na suroviny a 
energie; 

- Snížení nákladů v rámci adaptačních opatření po pandemii koronaviru s cílem snížit hranici 
rentability některých podniků, což by mělo přinést úspory nákladů ve výši 150 milionů EUR v 
roce 2021 oproti roku 2020; 

- Posílení programu výrobní dokonalosti zaměřeného na vyrovnání inflace (s výjimkou nákladů 
na suroviny a energie); 

- Zlepšení provozního pracovního kapitálu a udržení přiměřených zásob s cílem co nejlépe 
obsloužit zákazníky; 

- Kapitálové výdaje ve výši přibližně 1,5 miliardy EUR, zaměřené výhradně na rychle rostoucí 
trhy, a pokračující digitální transformace; 

- Pokračující snižování neprovozních nákladů. 
 
 

 

Finanční kalendář  
 

- Výsledky za rok 2021 budou zveřejněny v únoru 2022, po skončení obchodování na pařížské burze 

 
 

Analyst/Investor relations 
 

Press relations 

Vivien Dardel 
Floriana Michalowska 
Christelle Gannage 

+33 1 88 54 29 77 

+33 1 88 54 19 09 
+33 1 88 54 15 49 

Laurence Pernot 
Patricia Marie 
Susanne Trabitzsch 

+33 1 88 54 23 45 

+33 1 88 54 26 83 
+33 1 88 54 27 96 

 

 
Slovníček pojmů: 
Ukazatele organického růstu a srovnatelných změn tržeb/provozních výnosů odrážejí základní výkonnost bez vlivu: 
- změn ve struktuře Skupiny, a to tak, že se ukazatele za sledovaný rok vypočítají na základě rozsahu konsolidace předchozího roku (vliv struktury Skupiny) 
- změny směnných kurzů, a to tak, že se ukazatele za sledovaný rok a za předchozí rok vypočítají na základě stejných směnných kurzů za předchozí rok (vliv měny) 
- změny v platných účetních pravidlech 
Provozní výnosy: viz poznámka 4 k účetní závěrce v dílčí finanční zprávě, která je k dispozici po kliknutí zde: https://www.saint- gobain.com/en/finance/information-
reglementee/half-yearly-financial-report 
EBITDA = provozní výnosy zvýšené o provozní odpisy a snížené o neprovozní náklady. 
Volný cash flow = EBITDA minus odpisy z majetku s právem na užívání, plus čisté finanční náklady, plus daň z příjmu, minus investice do pozemků, budov a 
zařízení a nehmotného majetku s výjimkou investic do dodatečných kapacit, plus změny v požadavku na pracovní kapitál 
ESG = životní prostředí, sociální oblast, správa a řízení 
 
 
Důležité upozornění - výhledová prohlášení: 
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků, podnikání, strategie, plánů a výhledu společnosti Saint-Gobain. Výhledová 
prohlášení jsou obecně označena s použitím slov "očekávat", "předvídat", "věřit", "zamýšlet", "odhadovat", "plánovat" a podobných výrazů. Přestože společnost 
Saint-Gobain věří, že očekávání vyjádřená v těchto výhledových prohlášeních jsou založena na přiměřených předpokladech v době zveřejnění tohoto dokumentu, 
investory upozorňujeme, že tato prohlášení nejsou zárukou její budoucí výkonnosti. Skutečné výsledky se mohou od výhledových prohlášení podstatně lišit v 
důsledku řady známých i neznámých rizik, nejistot a dalších faktorů, z nichž mnohé lze jen obtížně předvídat a které jsou obecně mimo kontrolu společnosti Saint-
Gobain, mimo jiné včetně rizik popsaných v části "Rizikové faktory" univerzálního registračního dokumentu společnosti Saint-Gobain dostupného na jejích 
internetových stránkách (www.saint-gobain.com). Čtenáře tohoto dokumentu proto varujeme před spoléháním se na tato výhledová prohlášení. Tato výhledová 
prohlášení jsou učiněna k datu vydání tohoto dokumentu. Společnost Saint-Gobain se zříká jakéhokoli záměru nebo povinnosti doplňovat, aktualizovat nebo 
revidovat tato výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak. 
Tato tisková zpráva nepředstavuje žádnou nabídku ke koupi nebo výměně, ani žádnou výzvu k nabídce prodeje nebo výměny cenných papírů společnosti Saint-
Gobain. 

 
Pro více informací, navštivte: www.saint-gobain.com. 

 
 

 

Na úrovni celého roku 2021 plánuje Skupina výrazný nárůst provozních výnosů na novou 
rekordní úroveň, přičemž srovnatelné provozní výnosy ve druhé polovině roku 2021 by se 

měly blížit předchozímu rekordu z druhé poloviny roku 2020. 

 
 

http://www.saint-gobain.com/

