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A LafargeHolcim közétette a 2015 negyedik negyedévre és a 2015-

ös évre vonatkozó eredményeit 

 

 A 813 millió CHF értékű szabad készpénzáramlás 1 milliárd CHF értékű adósságcsökkenést 

eredményezett a negyedik negyedévben, az egyes piacokon tapasztalható kihívást jelentő 

körülmények folyamatos jelenléte ellenére. 

 Az egyesülés jó úton halad, és az integráció nagyrészt befejeződött: a 2015-re, tőkekiadásra, 

szinergiákra és nettó adósságra vonatkozó tervezett célszámokat túlteljesítettük. 

 Az eszközértékesítések több mint egyharmadát lebonyolítottuk, és a program fennmaradó része 

jó úton halad. 

 A 2018-as célokat 2016-ban megerősítettük, stabil előrelépést teszünk e célok irányába, a 

szinergiák együttes hatását, további költségcsökkentéseket és az erősödő árképzésű környezetet 

alapul véve. 

 A tervezett osztalék 1,50 CHF részvényenként. 

 

 

2015. negyedik negyedéves és 2015. éves adatok 

 

  
2015. október-december 2015. január-december 

  milliárd CHF ±% ±% bázishoz mért  milliárd CHF ±% 
±% bázishoz 

mért 

Nettó eladás 7,44 -5,9% +1,7% 29,48 -6,2% +0,1% 

Igazított EBITDA
1
 1,40 -15,3% -8,4% 5,75 -10,7% -4,6% 

CO2 hatása nélkül 1,39 -12,9% -5,8% 5,73 -9,7% -3,6% 
1 
Az egyesüléssel, szerkezetátalakítással összefüggő és egyéb egyszeri költségekkel kiigazított EBITDA 

 

 

 A negyedik negyedéves nettó veszteség 2,86 milliárd CHF, melybe bele kell számítani 3,0 milliárd CHF 

eszköz-értékvesztés hatását és egyéb költségeket is
*
 

 A negyedik negyedéves, 813 millió CHF értékű szabad készpénzáramlás 166 millió CHF értékű egyszeri 

tételekkel történt igazítás után* 

 Nettó adósságszint 17,3 milliárd CHF 

  

                                                                 
*
A teljes évi nettó bevétel és a teljes évi szabad készpénzáramlás a táblázatban nem szerepel, mivel 

az egész éves adatok nem összehasonlíthatóak az egyesülés miatt. 
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Olsen Eric, a LafargeHolcim Vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: “Az egyes piacokon tapasztalható 

kihívást jelentő környezetben túlteljesítettük a 2015-re meghatározott irányszámainkat tőkekiadás, szinergiák és 

nettó adósságcsökkentés terén is. A készpénzáramlásra koncentráltunk, amely stabil eredményeket hozott a 

negyedik negyedévben. Jelentős eredményeket értünk el az eszközértékesítési tervünk végrehajtásában is, 

miközben a csoport integrációs előrehaladását és költségkezelési tevékenységeinket is felgyorsítottuk.” 

 

“Az egyesülés számos fontos lépésén már túl vagyunk. A szervezetünk készen áll: a szinergiák 2016-ban új 

lendületet kapnak - az idei évre több mint 450 millió CHF járulékos EBITDA szinergiát irányoztunk elő. 

Meghatározó intézkedéseket tettünk a költségeink további kiigazítása és ésszerűsítése érdekében, főként a 

legtöbb kihívást jelentő piacainkon.” 

 

“Összességében a 2016-os évre vonatkozóan 2-4 %-os piaci keresletnövekedést prognosztizálunk. A feltörekvő 

piacok tovább fognak növekedni, az erős, hosszútávon működő gazdasági alapoknak köszönhetően, és az egyes 

piacokon tapasztalható, kihívást jelentő fejlemények ellenére. Jelenlétünk alapján jó pozícióban vagyunk ahhoz, 

hogy a legfontosabb piacainkon profitáljunk a dinamikus körülményekből.” 

 

“Arra számítunk, hogy a szinergiák együttes hatása, a költségek további csökkentése és az erősödő árszabási 

környezet szilárd előrehaladást biztosít a 2018-as céljaink irányában. A szabad készpénzforgalom az 

értékteremtő stratégiánk kulcsa. Szigorú tőkeallokációs fegyelemmel és a készpénzforgalmunk maximalizálásával 

elkötelezettek vagyunk amellett, hogy fenntartsuk a stabil befektetési fokozat minősítést és a részvényeseink 

számára jövedelmet generáljunk.” 

 

2015 negyedik negyedéves kiemelt eredmények: 

 

A negyedik negyedévi eredményeket az egyes piacokon (főként Brazília, Svájc, Kína, Indonézia, Zambia, Nigéria 

és Azerbajdzsán) tapasztalható kihívások befolyásolták. Az alacsonyabb CO2 bevételek és a kedvezőtlen 

devizapiaci mozgások szintén befolyásolták az eredményeket. Azonban a más piacokon (Egyesült Államok, 

Mexikó, Argentína, a Fülöp-szigetek, Ausztrália és az Egyesült Királyság) történt pozitív fejlemények ösztönöztek 

bennünket. 

 

Az integrációban jelentős fejlődés volt tapasztalható: 

 Az egyesülési szinergiák a terveket felülmúlva, 130 millió CHF értékben járultak hozzá a kamatok, 
adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményhez (EBITDA), a második félévre célként kitűzött 100 
millió CHF-kal ellentétben, melyből 94 millió CHF a negyedik negyedévben keletkezett. 

 A portfolió-felülvizsgálatot végrehajtottuk; a 3,5 milliárd CHF értékű eszközértékesítési program jelenleg 
is folyamatban van, Dél-Koreában és Szaúd-Arábiában is megállapodást kötöttünk. Marokkóban 
leszerződtünk a partnercégünkkel, az SNI-vel a közös vállalkozásunk bővítése céljából, így a Lafarge 
Ciments Maroc és a Holcim Maroc egyesítésével új céget hozva létre LafargeHolcim Maroc néven. 

 

A vállalásainkat túlteljesítettük: 

 A második félévben a tőkekiadásunk a célkitűzésnek megfelelően kevesebb, mint 1,4 milliárd CHF volt, 
amely 200 millió CHF csökkentést jelent összehasonlítva az előző 1,6 milliárd CHF tervezett céllal, a 
hatékonyabb tőkegazdálkodásnak köszönhetően. 

 A nettó adósságot 17,3 milliárd CHF-re csökkentettük, mely a tervezett 17,5 milliárd CHF alatt van, 
ennek elérését tőkefelügyelet, stabil működési pénzforgalom és a forgótőkére való koncentráció tette 
lehetővé. 
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A legnagyobb kihívást jelentő piacokon meghatározó intézkedéseket hoztunk: 

 Költségkezelő kezdeményezéseket vezettünk be az egész vállalatban, különös tekintettel Brazíliára, 
Kínára, Oroszországra, Franciaországra, Olaszországra, Spanyolországra és Belgiumra, melyeknek 
célja az említett piacok fenntarthatóbbá és versenyképesebbé tétele. 

 

2016-os kilátások 

 

2016 a fejlődés éve lesz, a 2018-ra kitűzött céljaink elérése érdekében. A piaci kereslet várhatóan 2-4 

százalékkal nő, belekalkulálva az egyes feltörekvő piacokon továbbra is tapasztalható gazdasági ellenszelet. Ez 

is azt mutatja, hogy az egyesülésünk egy teljesen új üzleti modell létrehozásának első fontos lépése volt, mely 

kész kihasználni a következő években felmerülő lehetőségeket. 

 

Az idei évben a stratégiai tervünk új lendületet vesz, és 2016-ra a következőket várjuk: 

 A tőkekiadásunk 2 milliárd CHF alatt marad 

 Az EBITDA értékből több mint 450 millió CHF járulékos szinergia 

 Költségmegtérülési lépéseink és üzleti kiválósági kezdeményezéseink kézzelfogható eredményeket 
hoznak 2016-ban 

 A nettó adósságunkat 13,0 milliárd CHF körülire tervezzük leszorítani az év végéig, a tervezett 
eszközértékesítési programunk hatását is belekalkulálva. 

 3,5 milliárd CHF értékű eszközértékesítési program lebonyolítása, melynek egyharmada már teljesítésre 
került. 

 Elkötelezettek vagyunk a stabil befektetési fokozat minősítés megtartása iránt, és hogy ezzel 
összhangban a többlet-visszatérítést biztosítsunk a részvényeseinknek, méghozzá egy progresszív 
osztalékpolitikával.  

 

Megerősítjük a 2018-as célokkal kapcsolatos vállalásainkat, melyeket 2015 novemberében tettünk. 

 

Veszteségek: 

A szinergia akciótervek végrehajtásának, az első portfolió-felülvizsgálatunk és a beszerzési ár allokációnk 

előrehaladása kontextusában a vállalatcsoport 3,0 milliárd CHF, eszköz-értékvesztéssel és egyéb kiadásokkal 

kapcsolatos egyszeri, nem pénzbeli költséget rögzített a negyedik negyedévre vonatkozóan. Ezek a nem pénzbeli 

költségek főként a Brazíliában, Oroszországban, Irakban és Kínában tapasztalható változó piaci körülmények 

következményei, illetve az egyesülés utáni portfolió-felülvizsgálat eredményeként lezárt vagy felfüggesztett 

aktívák miatt keletkeztek. 

 

Egyszeri költségek: 

A negyedik negyedéves, egyesülésre, szerkezetátalakításra és egyéb kiadásokra vonatkozó egyszeri költségek 

407 millió CHF-ot tettek ki, melyből összesen 182 millió CHF szinergia cselekvési tervek végrehajtására 

fordítódott, beleértve a szerkezetátalakítási tevékenységeket. 

 

Pénzügyi érdekeltség: 

A negyedik negyedéves 392 millió CHF pénzügyi kiadások magukban foglalnak 20 millió CHF-ot, melyet 

szinergiák finanszírozására fordítottunk, melynek megvalósításában a tervek előtt haladunk. 

 

Adó: 

A negyedik negyedéves tényleges adó mértékét jelentősen befolyásolták az adóból le nem vonható veszteségek. 

A negyedik negyedéves jövedelemadó ráfordítás magában foglal 234 millió CHF összeget. 
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Nettó pénzügyi tartozás: 

Az 1 milliárd CHF értékű nettó pénzügyi tartozás-csökkenés a negyedik negyedévben főként a működési 

megtakarítások eredménye, különösképpen a nettó forgótőke csökkentése, melynek okai a szezonalitás és az 

aktív menedzsment. 

 

A Csoport főbb adatai 

Csoport – Pro Forma információ 

    2015. jan.–dec. 2014. jan.–dec. ±% 
±% előző év 
azonos idő-

szakához mérve 

Cement értékesítés millió t 255,7 255,2 
+0,2 +0,2 

Adalékanyag értékesítés millió t 292,2 293,7 
-0,5 -0,5 

Készbeton értékesítés millió m
3
 56,8 57,7 

-1,4 -1,4 

Nettó értékesítés millió CHF 29,483 31,437 
-6,2 +0,1 

Üzemi EBITDA millió CHF 4 645 5 986 
-22,4 -17,6 

Korrigált üzemi EBITDA 
1
 millió CHF 5 751 6 438 

-10,7 -4,6 

Üzemi EBITDA küszöb  % 15,8 19     

Korrigált üzemi EBITDA 
küszöb 

1
 

% 19,5 20,5     

Működési tevékenységből 
származó pénzforgalom 

millió CHF 2 550 3 135 -18,7 -19,2 

1
Kivéve egyesülés, szerkezetátalakítás és más egyszeri költségek 

Csoport – Pro Forma információ 

    2015. okt.–dec. 2014. okt.–dec. ±% 
±% előző év 
azonos idő-

szakához mérve 

Cement értékesítés millió t 66,5 63,4 +4,8 +4,8 

Adalékanyag értékesítés millió t 75,8 73,7 +2,9 +2,9 

Készbeton értékesítés millió m
3
 14,3 14,2 +0,8 +0,8 

Nettó értékesítés millió CHF 7 441 7 912 -5,9 +1,7 

Üzemi EBITDA millió CHF 988 1 474 -33 -26,9 

Korrigált üzemi EBITDA 
1
 millió CHF 1 395 1 647 -15,3 -8,4 

Üzemi EBITDA küszöb  % 13,3 18,6     

Korrigált üzemi EBITDA 
küszöb 

1
 

% 18,8 20,8     

Működési tevékenységből 
származó pénzforgalom 

millió CHF 1 560 1 774 -12 –8,2 

1
 Kivéve egyesítés, szerkezetátalakítás és egyéb egyszeri költségek  
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Főbb adatok a csoport területi elhelyezkedése szerint 

 

Európa – Pro forma információ 

    2015. jan.–dec. 2014. jan.–dec. ±% 

±% előző év 
azonos idő-

szakához mérve 

Cement értékesítés millió t 42,1 44,2 
-4,7 -4,7 

Adalékanyag értékesítés millió t 123 124,4 
-1,1 -1,1 

Készbeton értékesítés millió m
3
 18,7 18,5 

+0,9 +0,9 

Nettó értékesítés millió CHF 7 356 8 367 
-12,1 -2,4 

Üzemi EBITDA millió CHF 1 089 1 455 
-25,2 -17,6 

Korrigált üzemi EBITDA 
1
 millió CHF 1 264 1 537 

-17,8 -8,7 

Üzemi EBITDA küszöb  % 14,8 17,4     

Korrigált üzemi EBITDA 
küszöb 

1
 

% 17,2 18,4     

Működési 
tevékenységből 
származó pénzforgalom 

millió CHF 503 610 
-17,5 -15,7 

1 
Kivéve egyesülés, szerkezetátalakítás és más egyszeri költségek 

 

Európa – Pro forma információ 

    2015. okt.–dec. 2014. okt.–dec. ±% 
±% előző év 
azonos idő-

szakához mérve 

Cement értékesítés millió t 10,2 10,4 
-1,6 -1,6 

Adalékanyag értékesítés millió t 30,9 30,4 
+1,6 +1,6 

Készbeton értékesítés millió m
3
 4,7 4,4 

+6,1 +6,1 

Nettó értékesítés millió CHF 1 783 1 946 
-8,4 -1,2 

Üzemi EBITDA millió CHF 225 350 
-35,6 -32 

Korrigált üzemi EBITDA 
1
 millió CHF 304 372 

-18,4 -11,7 

Üzemi EBITDA küszöb  % 12,6 18     

Korrigált üzemi EBITDA 
küszöb 

1
 

% 17 19,1     

Működési tevékenységből 
származó pénzforgalom 

millió CHF 228 261 
-12,6 -11,6 

1
 Kivéve egyesítés, szerkezetátalakítás és más egyszeri költségek 
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Jelen sajtóközlemény úgy mutatja be a Csoport 2014. és 2015. évi eredményeit, mintha a Lafarge és a Holcim 

összeolvadása 2014 januárjában történt volna, kivéve az értékesített vállalatokat (a 2015-ben tervezettekkel 

együtt), de beleértve a következőket: UNICEM Nigeria, Bangladesh, Shui on Cement és Shuangma China. 

A tervezett egyesülés miatt a 2015. május 11-én regisztrált Nyilvántartási Okmányban található 2014. évi pro 

forma információk csak a Lafarge/Holcim egyesülés akkor ismert hatására és ennek közvetlen következményeire 

vonatkoztak (különös tekintettel a CRH felé történő értékesítésre). Most hogy megtörtént az egyesülés, a jelen 

közleményhez tartozó Részvényesi Nyilatkozatban található pro forma pénzügyi információk – az egyesülés és 

az értékesítés legutóbbi változásai mellett, amelyek a Lafarge/Holcim egyesülése során történtek – már 

tartalmazzák az egyesüléshez kapcsolódó és szerkezetátalakítási költségek átsorolásának hatásait, a közös 

vállalkozásként működtetett ausztráliai cég dekonszolidációját, és a 2014. és 2015. évben a Lafarge által 

kezdeményezett vagy teljesített eszközértékesítések hatásait is. Ezek az adatok nem veszik számba az EBIDTA-

ra vonatkozó vételár számviteli hatását, amely főként a készletértékelésből származik. 

 

Felülvizsgáltuk a nem auditált pro forma számadatokat, amelyeket korábban azért publikáltunk, hogy érdemi, 

bázishoz mért elemzést nyújthassunk az üzletről. Találtunk néhány ellentmondást a megelőző időszakok 

hatályában és besorolásában; ezeket javítottuk. A 2014. évi EBIDTA-t -57 millió CHF értékkel módosítottuk 

(2014. okt.–dec.: -63 millió CHF), hogy pontosan visszatükrözze a hatókörben történt változásokat. Emellett a 

működési tevékenységekből származó pénzforgalmat 2015. júl.–szept. időszakára vonatkozóan 293 millió CHF 

értékkel javítottuk egyes hitelezők tranzakcióinak finanszírozási tevékenységekké történő átsorolásán keresztül. 

Az Auditált Pénzügyi Kimutatások nem változtak. 

 

 

További információ 

 

Az eredményeket elemző prezentáció és a 2015. évi beszámoló megtekinthető a LafargeHolcim honlapján: 

www.lafargeholcim.com 

 

Az IFRS-nek megfelelő pénzügyi kimutatások az alábbi címen tekinthetők meg: 

http://reports.lafargeholcim.com/2015/annual-report/ 

 

 

A LafargeHolcimról 

 

A LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) kiegyensúlyozottan van jelen 90 országban, és 

kiemelkedő a cement, az adalékanyagok és a beton gyártásában, így világvezető az építőanyag iparban. A 

Csoport világszerte 100.000 munkavállalót foglalkoztat, együttes nettó forgalma pedig 29,5 milliárd CHF volt 

2015-ben. A LafargeHolcim az iparágban példaértékű a Kutatás és Fejlesztés területén, mely tevékenységének 

célja, hogy az otthoni munkálatoktól a legnagyobb és legkomplexebb építkezésekig minden téren egyedi 

termékekkel, innovatív szolgáltatásokkal és átfogó építőipari megoldásokkal szolgáljon. Elkötelezett az iránt, hogy 

fenntartható megoldásokkal segítse a jobb épületek, infrastruktúrák létrehozását és hozzájáruljon a magasabb 

életminőséghez, így a Csoport a legjobb pozícióban van ahhoz, hogy megfeleljen a növekvő urbanizáció 

kihívásainak. 

 

További információ elérhető: www.lafargeholcim.com 

 

 

http://www.lafargeholcim.com/
http://reports.lafargeholcim.com/2015/annual-report/
http://www.lafargeholcim.com/
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Fontos felelősségi nyilatkozat – előretekintő nyilatkozatok: 

 

Jelen dokumentum előretekintő nyilatkozatokat tartalmaz. Ezek a nyilatkozatok nem tekinthetők az eredmények 

vagy bármilyen más teljesítmény előrejelzésének, hanem inkább trendeknek és céloknak, adott esettől függően, 

beleértve a terveket, kezdeményezéseket, termékeket, megoldásokat és szolgáltatásokat, ezek fejlődését és a 

bennük rejlő lehetőségeket. A LafargeHolcim úgy véli, hogy az előretekintő nyilatkozatokban megfogalmazott 

kilátások ésszerűen feltételezhetők a jelen dokumentum publikálásakor rendelkezésükre álló adatok alapján, 

ugyanakkor figyelmeztetni kívánja a befektetőket, hogy ezek a nyilatkozatok nem adnak garanciát a jövőbeli 

teljesítményre. A valós eredmények jelentősen eltérhetnek az előretekintő nyilatkozatoktól a különböző kockázati 

és bizonytalansági tényezők következményeként, amelyek nehezen jelezhetők előre, és általában a 

LafargeHolcim hatáskörén kívül esnek, beleértve többek között a LafargeHolcim honlapján 

(www.lafargeholcim.com) elérhető éves beszámolóban körvonalazott kockázatokat, valamint a piaci feltételekkel 

és a terveink megvalósításával kapcsolatos bizonytalanságokat. A fentiek alapján tehát kérjük, ne hagyatkozzon 

az előretekintő nyilatkozatokra. A LafargeHolcim nem vállalja, hogy aktualizálja ezeket az előretekintő 

nyilatkozatokat. 
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