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Bernard Langley no comando do Gladiator B, vencedor do 
JP Morgan Round the Island Race de 2016. Veteranos feridos 
fizeram parte tanto do Gladiator B como do Invictus, e se juntaram 
ao príncipe Harry, o qual ficou em 2º lugar em uma frota de mais 
de 1.500 embarcações.
A família Langley patrocina o trabalho da HRH com homens e 
mulheres feridos.
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5 DIVISÕES
+ DE 80 SUBSIDIÁRIAS
+ DE 4.000 FUNCIONÁRIOS
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LANGLEY HOLDINGS plc

BALANCETE IFRS 2016

Informações da Empresa
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2016

DIRETORES: A J Langley – Presidente 

B J Langley

B A Watson

SECRETÁRIO: B A Watson

ESCRITÓRIO REGISTRADO: Enterprise Way

Retford

Nottinghamshire

DN22 7HH

Inglaterra

Nº DE REGISTRO INGLÊS: 1321615

AUDITORES: Nexia Smith & Williamson 

Contador Oficial

Auditor Legal 

Portwall Place

Bristol

BS1 6NA

Inglaterra

PRINCIPAIS BANQUEIROS: Barclays Bank plc

PO Box 3333

Snowhill Queensway

Birmingham

B4 6GN

Inglaterra

Deutsche Bank AG

Adolphsplatz 7

20457 Hamburgo 

Alemanha

Commerzbank AG

Sand 5-7

21073 Hamburgo 

Alemanha
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BALANCETE IFRS 2016

Principais Destaques
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2016

Ano atual  

encerrado em 31 

de dezembro de

2015

€´000

Semestre  

atual até 30 de 

junho de

2016

€´000

Previsão anual 

encerrando em  

31 de dezembro 

de 2016

€´000

FATURAMENTO 874.506 417.090 931.466 

LUCRO OPERACIONAL 104.866 48.117 110.249 

LUCROS PRÉ-FIXADOS 106.688 48.912 111.767

ATIVOS LÍQUIDOS 623.639 539.636 584.951

CAIXA 329.634 239.209 290.667 

PEDIDOS EM CARTEIRA 301.221 283.928 288.767 

No. No. No.

FUNCIONÁRIOS 4.266 4.185 4.236 

Este balancete foi preparado de acordo com os Padrões Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).

“ O resultado semestral em geral 
superou as expectativas...”

“ As previsões para o ano até  
31 de dezembro indicam um PBT 
consolidado de €112 milhões...”
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LANGLEY HOLDINGS plc

BALANCETE IFRS 2016

Depoimento do 
Presidente
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2016

Nos seis primeiros meses até 30 de junho de 2016, o grupo postou lucros antes 
dos impostos de € 48,9 milhões sobre um faturamento de € 417,1 milhões. Sendo 
que no mesmo período do ano passado foram € 37,9 milhões sobre um faturamento 
de €417,4 milhões. Os ativos líquidos em junho de 2016 foram de €539,6 milhões 
(junho de 2015: €595,7 milhões) e caixa de €239,2 milhões (junho de 2015: €282,7 
milhões). Um dividendo de €90 milhões foi pago aos acionistas em abril.

O primeiro semestre de 2016 foi outro período comercial bem satisfatório para o grupo. O 
resultado semestral em geral superou as expectativas e com o nível previsto de desempenho 
para o restante do ano, parece que 2016 será outro ano notavelmente forte. Previsões para o 
ano até 31 de dezembro indicam lucros consolidados, antes dos impostos, de aproximadamente 
€112 milhões sobre um faturamento de €930 milhões, uma melhoria de 6% com relação aos 
resultados de 2015.

Manroland, nossa fabricante alemã de impressoras, teve uma entrada de pedidos fraca no 
período, mas isso já era esperado antes da drupa, a feira comercial que ocorre a cada quatro 
anos em Düsseldorf. Assinaturas de pedidos, durante e após a feira, colocaram a entrada de 
pedidos de volta ao eixo. A fábrica está devidamente cheia de pedidos no primeiro semestre e 
agora vai permanecer assim até o final do ano. Os lucros estão de acordo com as expectativas.

Piller, nossa fabricante de sistemas de proteção de energia para centros de dados, também 
localizada na Alemanha, registrou entrada de pedidos saudável no período e as fábricas também 
estão bem ocupadas até o final do ano. Piller registrou recorde no primeiro semestre e espero 
que isso ocorra também no segundo semestre.

Claudius Peters, nossa fabricante alemã de maquinários fabris e fabricante de componentes 
aeroespaciais, continuou sendo afetada pela escassez de investimentos nas indústrias de 
cimento e aço, já que ambos os setores ainda estão sofrendo de excesso de capacidade. É 
improvável que isso mude em um futuro próximo. Entretanto, o negócio de maquinários fabris 
permaneceu rentável no período, no atual nível de faturamento, e espero que permaneça também 
aceitavelmente rentável no restante do ano. O setor de componentes aeroespaciais fabricados 
para Airbus, o qual é uma parte relativamente pequena do negócio, ficou dentro das expectativas. 
Se iniciaram as negociações para renovar o contrato de cinco anos, o qual encerra em fevereiro 
de 2018. Entretanto, se essas negociações não forem satisfatoriamente concluídas até o final do 
ano, esta atividade será descontinuada. 
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BALANCETE IFRS 2016

ARO, nossa fabricante francesa de máquinas de solda automobilística, superou novamente e 
significativamente as expectativas no primeiro semestre de 2016. Apesar de um mercado extremamente 
competitivo, sua tecnologia superior continua sendo a escolha de preferência de muitas líderes 
mundiais na fabricação de motores. O restante do ano demonstra registrar novos recordes.

A divisão de Outros Negócios atuou de forma satisfatória, também dentro das expectativas. A 
Bradman Lake, a especialista em maquinários de embalagens alimentícias, teve um primeiro 
semestre bom, com o negócio do Reino Unido mais do que compensando uma carência na 
subsidiária dos EUA. A Clarke Chapman também atuou bem e a Reader Cement Products, com 
meu filho William Langley no comando, iniciou a produção em sua nova fábrica em maio. Espera 
que essa moderna fábrica de embalagens esteja em plena capacidade nos próximos meses. 
A Druck Chemie, a fabricante de consumíveis de impressão, adquirida no final de 2014, está 
operando dentro das expectativas e excedeu nosso retorno mínimo de referência de 20% sobre 
o capital empregado.

No Reino Unido, muito tem sido feito com relação à recente decisão do plebiscito em deixar a 
União Europeia. O voto do chamado “BREXIT” resultou em uma acentuada desvalorização da 
libra esterlina, em aproximadamente 10% em relação ao Euro, e um pouco a mais em relação ao 
dólar americano como resultado imediato. Quais serão os efeitos a longo prazo não conseguimos 
prever. Embora aproximadamente 20% dos lucros do grupo sejam decorrentes do Reino Unido, 
a maior parte sendo das subsidiárias localizadas no Reino Unido de nossas divisões alemãs e 
francesas, todos concorrem completamente com outros fabricantes europeus para comercialização 
no Reino Unido. Colocando de lado uma possível queda na demanda, a qual eu acredito ser 
improvável, eu acredito que os efeitos da BREXIT sobre esses negócios serão mínimos. Nosso 
atual negócio localizado no Reino Unido representa apenas uma porcentagem nominal do grupo 
como um todo e por isso, não acredito que a BREXIT terá um impacto substancial no grupo, de 
uma forma ou outra, embora os ativos do Reino Unido tenham se desvalorizado atualmente em 
aproximadamente 10% em relação ao Euro. 

Entretanto, continuamos a buscar oportunidades para desenvolver ainda mais os nossos negócios 
e analisamos diversas oportunidades possíveis de aquisição, durante o período. Enquanto nenhum 
deles é considerado neste período, estamos atualmente redobrando os esforços e temos ampliado 
a área de busca para não ficar somente dentro da Europa, mas também na América do Norte.

Em conclusão, tanto as negociações no primeiro semestre como as perspectivas para o ano inteiro, 
são bem positivas. Além disso, o grupo está financeiramente seguro com recursos substanciais, 
não apenas para suas operações existentes, mas também tem excedente suficiente para continuar 
seu desenvolvimento independentemente. Com a próxima geração da família agora comprometida 
com o nosso negócio, aguardo ansiosamente pela próxima etapa de desenvolvimento com otimismo 

e confiança.

Anthony J Langley
Presidente

27 de julho de 2016

“ Eu não acredito que a BREXIT tenha um 
impacto substancial no grupo...”
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LANGLEY HOLDINGS plc

BALANCETE IFRS 2016

Declaração de  
Renda Consolidada
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2016

Ano atual  

encerrado em 31  

de dezembro de

2015

€´000

Semestre 

atual até 30 

de junho de

2016

€´000

Previsão anual 

encerrando em  

31 de dezembro de

2016

€´000

FATURAMENTO 874.506 417.090 931.466 

Custo de Vendas (570.813) (265.566) (613.130) 

LUCRO BRUTO 303.693 151.524 318.336 

Despesas operacionais líquidas (198.827) (103.407) (208.087) 

LUCRO OPERACIONAL 104.866 48.117 110.249 

Rendimento financeiro 1.987 820 1.574 

Custos financeiros (165) (25) (56)

LUCROS ANTES DOS 
IMPOSTOS

106.688 48.912 111.767

Despesas de imposto de renda (30.852) (14.449) (31.989)

LUCROS NO PERÍODO 75.836 34.463 79.778

Este balancete foi preparado de acordo com os Padrões Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).

“... estamos atualmente redobrando os esforços 
e temos ampliado a área de busca para mais 
aquisições, não somente dentro da Europa, 
mas também na América do Norte.”
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BALANCETE IFRS 2016

Declaração Consolidada de 
Posição Financeira
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2016

Ano atual  

encerrado em 31 

de dezembro de

2015

€´000

Semestre 

atual até 30 

de junho de

2016

€´000

Previsão anual 

encerrando em 

31 de dezembro

de 2016

€´000
ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativos intangíveis 3.353 3.172 3.055
Propriedades, plantas e equipamentos 202.214 200.470 201.696
Investimentos 14 14 14
Transações e outros recebíveis 3.482 1.927 2.034
Ativos de imposto de renda diferidos 22.377 20.324 21.064
Imposto de renda a recuperar - 184 364

231.440 226.091 228.227

ATIVO CIRCULANTE

Inventário 161.149 181.275 160.147
Transações e outros recebíveis 165.824 165.523 149.358
Caixa e equivalentes de caixa 329.634 239.209 290.667
Imposto de renda atual a recuperar 8.163 8.785 5.801

664.770 594.792 605.973

PASSIVO CIRCULANTE

Parcela corrente do empréstimo a longo prazo 129 83 71
Passivo circulante de imposto de renda 11.964 6.258 9.637
Transações e outras dívidas 189.277 202.854 168.471
Provisões 23.016 23.024 22.095

224.386 232.219 200.274
ATIVO CIRCULANTE LÍQUIDO 440.384 362.573 405.699
Total de ativos menos passivo circulante 671.824 588.664 633.926

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Provisões 1.950 2.871 2.579
Empréstimos a longo prazo 173 115 89
Transações e outras dívidas 15.480 15.549 15.930
Deveres de benefícios de aposentadoria 13.004 13.635 13.660
Passivo de imposto de renda diferido 17.578 16.858 16.717

48.185 49.028 48.975
ATIVOS LÍQUIDOS 623.639 539.636 584.951

CAPITAL 

Capital social 71.227 71.227 71.227
Reservas estatuárias 4.491 4.491 4.491
Reservas de reavaliação 3.849 3.849 3.849
Lucros acumulados 544.072 460.069 505.384
CAPITAL PRÓPRIO 623.639 539.636 584.951

Este balancete foi preparado de acordo com os Padrões Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS)

9



LANGLEY HOLDINGS plc

BALANCETE IFRS 2016

Reconciliação de lucros  
acumulados
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2016

Semestre atual 

encerrado

em 30 de junho 

de

2016

€´000

Previsão anual 

encerrando em 

31 de dezembro 

de 

2016

€´000

Em 1º de janeiro de 2016 544.072 544.072  

Lucros correntes no período 34.463 79.778  

Diferença cambial da moeda derivada de reconversão (28.466) (28.466) 

Dividendos pagos (90.000) (90.000)

TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS NO  
FINAL DO PERÍODO

460.069 505.384  

Este balancete foi preparado de acordo com os Padrões Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).
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