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O iate de competição da Langley, Gladiator, na Regata TP52 SuperSeries Miami Royal
Cup de 2017. Em comum com os negócios da Langley, a navegação competitiva
representa a melhor tecnologia em seu setor, atraindo pessoas altamente talentosas
e é conduzida com os mais altos padrões de integridade.
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Principais Destaques
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2017

Ano atual

Semestre

Previsão anual

encerrado em

atual até

encerrando em

31 de dezembro

30 de junho 31 de dezembro

de 2016

de 2017

de 2017

€´000

€´000

€´000

FATURAMENTO

900.925

422.571

967.479

LUCRO OPERACIONAL

121.472

45.005

114.171

LUCROS PRÉ-FIXADOS

122.730

45.732

115.667

ATIVOS LÍQUIDOS

587.377

606.295

654.212

CAIXA

296.923

297.339

334.955

PEDIDOS EM CARTEIRA

288.589

314.878

316.111

No.

No.

No.

4.320

4.353

4.367

FUNCIONÁRIOS

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

“… tantos os números do primeiro semestre
como a previsão para o ano completo estão
bem positivos.”
“Previsões para o ano até 31 de dezembro
indicam um PBT consolidado de aprox.
€116 milhões...”
BALANCETE IFRS 2017
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Análise Presidencial
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2017

No primeiro semestre até 30 de junho de 2017, o grupo postou lucros antes dos
impostos de €45,7 milhões sobre um faturamento de €422,6 milhões. Sendo que
no mesmo período do ano passado foi de €48,9 milhões. Os ativos líquidos em
junho de 2017 foram de €606,3 milhões (junho de 2016: €539,6 milhões) e caixa
de €297,3 milhões (junho de 2016: €239,2 milhões). Não houve dividendos
acionários no período.
O desempenho do grupo no primeiro semestre de 2017 ficou dentro das expectativas e,
em geral, satisfatório. As previsões para o ano, até 31 de dezembro, estão indicando lucros
consolidados, antes dos impostos, de aproximadamente €116 milhões sobre um faturamento
de €967 milhões.
Os atuais lucros antes dos impostos registrados em 2016 foram de €122,7 milhões,
sendo que a variação se deve principalmente aos efeitos do câmbio. Quanto aos ativos
líquidos do grupo de €606 milhões, um pouco mais da metade é representada em euros,
aproximadamente 20% em libras esterlinas e dólares americanos e o restante em diversas
outras moedas – proporções similares se aplicam aos ganhos do grupo em lucros. Por
isso, qualquer variação cambial relativa ao Euro resulta em ganhos ou perdas de divisas em
Euros, a moeda que utilizamos em nossos relatórios.
No geral, nossas cinco divisões operacionais atuaram dentro das expectativas:
Piller, a fabricante alemã de sistemas de proteção de energia, continua a operar fortemente
seguindo um setor de centro de dados ainda oscilante. A aquisição da especialista em
dispositivos de armazenagem de energia cinética, localizada no Texas, Active Power, no final
do ano passado, vem se integrando suavemente à Piller e já está contribuindo positivamente
para o resultado da divisão.
ARO, nossa fabricante francesa de máquinas de solda automobilística, mais uma vez excedeu
significativamente as expectativas no primeiro semestre. A demanda continuamente forte
por produtos tecnicamente superiores da ARO, vinda de vários líderes em produção de carros
do mundo, continua inalterada e o segundo semestre provavelmente registrará novo recorde.
Manroland, nossa fabricante alemã de impressoras, atuou um pouco abaixo das expectativas
no primeiro semestre, em termos de faturamento, mas superou a sua meta de lucro. Pedidos
em carteira também ficaram um pouco abaixo, mas espera-se uma recuperação ainda nesse
trimestre. Os lucros para o ano inteiro provavelmente vão superar levemente 2016.
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Claudius Peters, a fabricante alemã de maquinários fabris e componentes aeroespaciais,
continuou sendo afetada pela escassez de investimentos nas indústrias de cimento e aço e
a situação não parece melhorar no futuro imediato. Entretanto, o negócio de maquinários
fabris permaneceu lucrativo no período em níveis relativamente baixos de atividade e vai
continuar assim até o resto do ano. As negociações para renovar o contrato de cinco anos
para componentes aeroespaciais, o qual encerra em fevereiro de 2018, resultou na assinatura
de uma carta de intenção durante este período e se espera que o relacionamento com o
Airbus, que começou em 1983, continue até a próxima década.
A divisão de Outros Negócios atuou mais ou menos dentro do esperado. Bradman Lake,
a especialista em maquinários de embalagens alimentícias atuou bem e uma troca da
administração, no início do ano, em sua subsidiária norte-americana, que estava abaixo do
esperado, fez a empresa voltar aos trilhos. Clarke Chapman também atuou bem e Reader
Cement Products presenciou a produção em sua fábrica completamente nova de
empacotamento e mistura atingir ótimos níveis de produção no segundo trimestre. Druck
Chemie, adquirida no final de 2014, continuou a atuar uniformemente e está no caminho
certo para retornar o nosso investimento na fabricante alemã de consumíveis de impressão.
Em nível de grupo, continuamos a buscar oportunidades para desenvolver ainda mais
o nosso negócio e analisamos diversas oportunidades possíveis de aquisição, tanto na
Europa como nos EUA. Embora nenhuma negociação tenha resultado em uma transação
no primeiro semestre, os esforços continuam.
Durante este período, propriedades foram adquiridas pelas operações de Bristol da Bradman
Lake no Reino Unido e o principal terreno da Active Power em Austin, Texas, foi comprado.
Ainda em termos de propriedade, começaram os trabalhos na reestruturação no terreno
adjacente excedente da fábrica da Clarke Chapman no Reino Unido, uma opção de vender
o terreno adicional em Offenbach para desenvolvimento de centros de dados para um
cliente da Piller foi assinado e instalações adicionais de escritório, também em Offenbach,
foram arrendados para o governo alemão.
Em resumo, tanto os números do primeiro semestre como a previsão para o ano completo,
estão bem positivos. O grupo continua a gerar caixa e tem um superávit saudável sobre
necessidades de capital de giro disponíveis para desenvolvimento adicional, assim que as
oportunidades certas aparecerem.
Anthony J Langley
Presidente
27 de julho de 2017
BALANCETE IFRS 2017
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Declaração de
Renda Consolidada
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2017
Ano atual

Semestre

Previsão anual

encerrado em

atual até

encerrando em

31 de dezembro

30 de junho 31 de dezembro

de 2016

de 2017

de 2017

€´000

€´000

€´000

FATURAMENTO

900.925

422.571

967.479

Custo de Vendas

(587.673)

(270.809)

(641.332)

LUCRO BRUTO

313.252

151.762

326.147

(191.780)

(106.757)

(211.976)

121.472

45.005

114.171

1.502

750

1.578

(244)

(23)

(82)

LUCROS ANTES DOS
IMPOSTOS

122.730

45.732

115.667

Despesas de imposto de renda

(40.228)

(15.128)

(36.499)

82.502

30.604

79.168

Despesas operacionais líquidas
LUCRO OPERACIONAL
Rendimento financeiro
Custos financeiros

LUCROS NO PERÍODO

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

“Em nível de grupo, continuamos a buscar
oportunidades para desenvolver ainda mais
o nosso negócio e analisamos diversas
oportunidades possíveis de aquisição, tanto
na Europa como nos EUA.”
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Declaração Consolidada
de Posição Financeira
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2017
Ano atual

Semestre

Previsão anual

encerrado em

atual até

encerrando em

31 de dezembro 30 de junho 31 de dezembro
de 2016

de 2017

de 2017

€´000

€´000

€´000

3.255
200.894
14
3.041
23.781
230.985

2.976
198.436
14
1.503
20.962
223.891

2.820
210.856
14
2.028
18.205
233.923

160.973
182.120
296.923
4.827
644.843

195.647
162.479
297.339
7.471
662.936

178.050
172.333
334.955
3.857
689.195

86
10.375
204.721
27.168
242.350
402.493
633.478

50
5.432
203.797
21.748
231.027
431.909
655.800

50
7.708
195.204
22.659
225.621
463.574
697.497

2.426
91
13.214
13.021
17.349
46.101
587.377

2.339
64
16.609
12.666
17.827
49.505
606.295

2.578
39
11.322
12.666
16.680
43.285
654.212

71.227
4.491
3.768
507.891
587.377

71.227
4.491
3.768
526.809
606.295

71.227
4.491
3.768
574.726
654.212

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Ativos intangíveis
Propriedades, plantas e equipamentos
Investimentos
Transações e outros recebíveis
Ativos de imposto de renda diferidos
ATIVO CIRCULANTE
Inventário
Transações e outros recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa
Imposto de renda atual a recuperar
PASSIVO CIRCULANTE
Parcela corrente do empréstimo a longo prazo
Passivo circulante de imposto de renda
Transações e outras dívidas
Provisões
ATIVO CIRCULANTE LÍQUIDO
Total de ativos menos passivo circulante
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões
Empréstimos a longo prazo
Transações e outras dívidas
Deveres de benefícios de aposentadoria
Passivo de imposto de renda diferido
ATIVOS LÍQUIDOS
CAPITAL
Capital social
Reservas estatuárias
Reservas de reavaliação
Lucros acumulados
CAPITAL PRÓPRIO

Este balancete foi preparado de acordo com os Padrões Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).
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Reconciliação de Lucros
Acumulados
1º semestre encerrado em 30 de junho de 2017

Semestre atual

Previsão anual

encerrado em

encerrando em

30 de junho de 31 de dezembro
2017

de 2017

€´000

€´000

507.891

507.891

30.604

79.168

Diferença cambial da moeda derivada de reconversão

(11.686)

(12.333)

TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS NO
FINAL DO PERÍODO

526.809

574.726

Em 1º de janeiro de 2016
Lucros correntes no período

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