T I S K O V Á Z P R Á VA
V Praze, 11. března 2019

Výsledky za rok 2018
Zvýšení provozního zisku1 o 4,5 %
v druhém pololetí o 7,2 %


Organický růst o 4,4 % (zahrnuje nárůst o 4,8 % ve čtvrtém kvartálu). Silná dynamika cen, které
byly vyšší o 3,0 % a znatelněji o 3,5 % rostly v druhé polovině roku 2018



Nárůst provozního zisku na srovnatelné bázi v druhém pololetí o 7,2 %, což je jednoznačně nad
úrovní dosaženou v prvním pololetí; zvýšení o 4,5 % v průběhu celého roku



Provozní marže vzrostla v druhé polovině roku na 7,9 %



Další nárůst čistých příjmů bez mimořádných položek2 o 6,0 %; čistý zisk ve výši 420 milionů EUR
po úpravě hodnoty aktiv o 2,0 miliardy EUR



Mírný nárůst cash flow z operací; zrychlení růstu investic především v rozvojových zemích



Zrychlení rotace portfolia: strategie selektivní akvizice, která je zaměřená na malé a střední
podniky ve výši 768 miliónů EUR; byly dokončeny nebo oznámeny významné odprodeje v
celkové výši přesahující 2,4 miliardy EUR, jedná se o součást již oznámeného cíle v celkové
hodnotě 3 miliard EUR; v rámci nové organizace, bylo zahájeno nové strategické přezkoumání
uvedeného podnikatelského portfolia, které povede k další dynamice odprodejů a realizacím
akvizic



Zvýšení dividendy za rok 2018 o 1,33 EUR na akcii (k plné úhradě v hotovosti)

(€m)

2017

2018

Změna

Změna
Srovnatelná báze

1.
2.
3.

Tržby

40,810

41,774

2.4%

EBITDA

4,234

4,324

2.1%

Provozní zisk

3,028

3,122

3.1%

Čistý zisk bez mimoř. položek2

1,631

1,729

6.0%

Čistý zisk

1,566

420

-73.2%

Volné cash flow3

1,353

1,270

-6.1%

4.4%

4.5%

Srovnatelná báze (bez odprodejů a akvizic)
Čistý provozní zisk bez kapitálových zisků a ztrát z prodeje, snížení hodnoty aktiv, významných jednorázových rezerv a příjmu z transakce se společností Sika.
Volné hotovostní prostředky z provozní činnosti bez daňového vlivu kapitálových zisků a ztrát v souvislosti s vyřazením / likvidací, odepsáním majetku a
jednorázovými rezervami materiálu, a bez investičních výdajů.

Pierre-André de Chalendar, předseda představenstva a generální ředitel společnosti
Saint-Gobain, uvedl:
"Jak jsme očekávali, naše výsledky za druhou polovinu ukazují výrazné zlepšení, které těží ze
široce podporujících trhů, silné cenové dynamiky a vyřešení průmyslových problémů, které v
první polovině zatěžovaly ziskovost Skupiny. Pro rok 2019 bychom se měli v kontextu s
vývojem trhu, který by měl být i přes určité nejistoty celkově příznivý, zaměřit na podobný
nárůst provozních výnosů. V rámci urychlení našeho programu pro rotaci portfolia, který byl
oznámen na konci července a reorganizace, která byla představena koncem listopadu,
zahájila Skupina program prodeje, který představuje do konce roku 2019 tržby vyšší než 3
miliardy EUR. Proces prodeje distribuční společnosti v Německu je na dobré cestě. Nové
strategické přehodnocení, které právě probíhá, povede k další dynamice prodeje a akvizic."
Benoit Bazin, výkonný ředitel společnosti Saint-Gobain, uvedl:
"Nová organizace se rychle zavádí a týmy jsou plně odhodlány přispět k dalšímu růstu a
ziskovosti. To nás vede k tomu, abychom přehodnotili naši pozici v každé zemi a zaměřili se
na silné stránky Skupiny tím, že optimalizujeme alokaci zdrojů v klíčových průmyslových a
distribučních podnicích s pevnými konkurenčními pozicemi, silnými synergiemi a ziskovým
výhledem růstu. Proto tedy plně důvěřujeme našemu programu, který by nám do roku 2021
měl zabezpečit dodatečné úspory ve výši 250 milionů EUR. "

Výsledky za rok 2018
Tržby Skupiny v roce 2018 činily 41,774 milionů EUR, což představuje nárůst o 2,4%
na srovnatelné bázi a nárůst o 4,4%. Tento růst byl ovlivněn jak navýšením cen (o
3,0%, ve 2. pololetí o 3,5%), tak objemu (o 1,4%) ve všech regionech. V podstatě
všechny podnikatelské sektory zaznamenaly značný nárůst cen v důsledku pokračující
inflace surovin a energie.
Struktura Skupiny přispěla k celkovému růstu hodnotou 0,9%, což v podstatě odpovídá
konsolidaci akvizic v Asii a na rozvojových trzích (KIMMCO, Megaflex, Isoroc Poland),
v oblasti nových technologií a služeb (TekBond, Scotframe, Maris, HKO) a upevňuje
naše silné pozice (Glava, Kirson, Wattex, akvizice v Building Distribution zahrnující Per
Strand v Norsku).
Menší pozitivní vliv struktury Skupiny, a to 0,4% v druhé polovině roku, odráží zrychlení
programu optimalizace portfolia Skupiny. To souvisí zejména s produkcí izolační pěny
EPS v Německu, s instalacemi stavebního skla ve Velké Británii a s ukončením výroby
trubních systémů v Xuzhou v Číně. Je třeba poznamenat, že ve světle současného
hyperinflačního prostředí v Argentině je tato země, která představuje méně než 1%
konsolidovaného prodeje skupiny, od 1. července 2018, vyloučena z finanční analýzy.
Celkový růst byl však zpomalován negativním vlivem měnového kurzu ve výši 2,9 % v
průběhu roku, z čehož negativní vliv v hodnotě 1,5 % v druhé polovině roku vyplýval
především z posílení Amerického dolaru vůči Euru, navzdory pokračujícímu
oslabování Brazilského realu, Norské koruny a dalších asijských měn a měn
rozvojových se trhů. Podle očekávání se výnosy z provozní činnosti výrazně zlepšily
ve druhém pololetí, a to o 7,2 %, čímž se celkový roční růst zvedl na 4,5 %. Provozní
marže skupiny1 se zvýšila na 7,5 % ze 7,4 % v roce 2017, v druhé polovině roku na
7,9 % (oproti 7,7 % v druhé polovině roku 2017).

1

Provozní marže = provozní výnos vyjádřený jako procentní podíl z prodeje.

2

Zrychlení transformace skupiny pokračuje s novou organizační strukturou zavedenou
k 1. lednu 2019. Skupina provedla úpravu hodnoty svých aktiv, které se vzhledem k
současné situaci a revizím výhledu některých podniků a zemí, rovná 2 miliardám EUR
a týká se především distribuce ve Velké Británii, výroby trubních systému, distribuční
značky Lapeyre a distribuce v Německu.
Společnost Saint-Gobain zaznamenala v roce 2018 kapitálový zisk ve výši 781 milionů
EUR díky transakci Sika a stala se největším akcionářem společnosti s 10,75 %
kapitálu.
I v roce 2018 pokračovala Skupina v implementaci svých strategických priorit, a to
následovně:
- kapitálové výdaje ve výši 1,67 miliardy EUR oproti 1,54 miliardy EUR v roce 2017
s akcelerací růstového kapitálu na rozvojových trzích;
- přibližně 300 milionů EUR v úsporách nákladů oproti roku 2017 v rámci úsporného
programu na období 2017-2020 s cílovou částkou úspory 1,2 miliardy EUR se
zvláštním zaměřením na průmysl 4.0 a digitalizaci.

O Skupině Saint-Gobain
Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební materiály a řešení, která jsou klíčová pro pohodový život každého z
nás a naší budoucnost. Tyto materiály nás obklopují ve všech místech, kde žijeme, a jsou součástí každodenního
života: v budovách, dopravních prostředcích, infrastruktuře a v mnoha průmyslových řešeních. Poskytují nám
komfort, výkonost, a bezpečnost tím, že řeší výzvy udržitelné výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny
klimatu
€41,8 mld obrat v roce 2018
Působí v 67 zemích světa
Více než 179,000 zaměstnanců
www.saint-gobain.cz @saintgobain
Kontaktní osoba:
Ing. Jakub Benda, tiskový mluvčí
Saint-Gobain CZ a SK
Mobil 724 738 135 E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com
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