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O iate de competição da Langley, Gladiator, no TP52 SuperSeries de 2018, Zadar Royal Cup, de 20-24 de junho, na 
Croácia. A navegação competitiva no mais alto nível está muito em linha com a cultura comercial da Langley e representa 
a melhor tecnologia em sua área, atrai pessoas altamente talentosas e é conduzida com os mais altos padrões de integridade.

CONTEÚDO
Informações da Empresa ......................................... 4

Principais Destaques ............................................... 5

Avaliação do Presidente ........................................... 6

Declaração Consolidada de Rendimentos ............... 8

Declaração Consolidada da Situação Financeira ...... 9

Reconciliação de Lucros Acumulados ................... 10 

 

Mais de80Subsidiárias
5 

Divisões

Aprox.
Funcionários
4.300



LANGLEY HOLDINGS plc

Principais Destaques
Semestre encerrado em 30 de junho de 2018

Informações da Empresa
Semestre encerrado em 30 de junho de 2018

Ano atual  

encerrado em  

31 de dezembro

de 2017

€´000

Semestre  

atual até  

30 de junho

 de 2018

€´000

Previsão Anual 

encerrando em  

31 de dezembro

de 2018

€´000

FATURAMENTO 903.529 398.224 921.982 

LUCRO OPERACIONAL 110.274 42.512 100.303

LUCROS PRÉ-FIXADOS 111.808 43.530 102.215

ATIVOS LÍQUIDOS 647.350 678.813 723.022

CAIXA 323.036 350.350 391.989

PEDIDOS EM CARTEIRA 275.841 314.055 274.293

No. No. No.

FUNCIONÁRIOS 4.332 4.286 4.347

Este Balancete foi preparado de acordo com os Padrões Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).
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“Desempenhos de acordo com as expectativas”
PBT semestral: €43,5 milhões
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LANGLEY HOLDINGS plc

Análise do Presidente
Semestre encerrado em 30 de junho de 2018

No primeiro semestre até 30 de junho de 2018, o grupo postou lucros antes dos impostos de €43,5 
milhões sobre um faturamento de €398,2 milhões. Isso se compara aos €45,7 milhões pelo mesmo período 
do ano passado sobre um faturamento um pouco maior. Os ativos líquidos subiram para €678,8 milhões 
no primeiro semestre (junho de 2017: €606,3 milhões). Não houve dividendos de acionista no período. O 
grupo não tem débitos e em 30 de junho o saldo consolidado de caixa ficou em €350,4 milhões (junho de 
2017: €297,3 milhões). 

O desempenho do grupo no primeiro semestre de 2018 ficou de acordo com as expectativas e, no 
geral, satisfatório. As perspectivas combinadas para o ano, até 31 de dezembro, estão indicando lucros 
consolidados antes dos impostos de €102,2 milhões sobre um faturamento de €922,0 milhões.

O resultado até junho incluiu um ganho cambial de €3,2 milhões. Isso se deve ao fato de que o patrimônio 
em dinheiro do grupo está situado em vários locais geográficos e moedas diferentes. Quando consolidado 
em euros, por propósitos de relatório, quaisquer variações comparadas com a abertura da taxa de câmbio 
resultam em ganho ou perda cambial. Aproximadamente metade dos ativos do grupo são representados 
em euros, a moeda na qual fazemos o relatório; aproximadamente 20% tanto em libras esterlinas como em 
dólar americano e o saldo em diversas outras moedas – proporções similares aos ganhos do grupo. Sob as 
regras de relatório do IFRS, estas variações são refletidas na Demonstração de Resultados e movimentos 
significativos nas taxas de câmbio podem afetar materialmente o rendimento. Para ser claro, o grupo não 
se envolve em especulação cambial.

No geral, nossas cinco divisões operacionais atuaram dentro das expectativas:

Piller, a fabricante alemã de sistemas de proteção de energia, teve uma entrada devagar de pedidos, mas 
fechou o semestre de acordo com o objetivo. Embora o setor de centro de dados, principal mercado da 
Piller, continuar forte, não estou esperando uma repetição do desempenho excepcional do ano passado – 
o maior recorde da divisão. A subsidiária norte-americana reduziu significativamente no primeiro semestre 
e é improvável que atinja o objetivo até o final do ano, embora se espere que as subsidiárias da Piller na 
Alemanha, Reino Unido, França, Singapura e Austrália superem o déficit. A Active Power, a especialista em 
dispositivos de armazenagem de energia cinética, localizada no Texas, adquirida pela Piller no final de 2016, 
anunciou um novo produto ao mercado fora de seu programa de P&D, e embora também esteja abaixo na 
metade do caminho, contribuiu positivamente para o resultado da divisão.

ARO, nossa fabricante de máquinas de solda automotiva, que está localizada na França e que também 
fabrica nos EUA, continuou a atuar extremamente bem – mais uma vez superou significativamente 
o planejado para o primeiro semestre. A demanda continuamente forte por equipamentos de solda de 
resistência tecnicamente superior da ARO em ambos os lados do Atlântico – e na China, onde a empresa 
também faz montagens – continuou inalterada e o segundo semestre do ano demonstra que vai superar 
significativamente as expectativas originais, embora abaixo do resultado recorde alcançado em 2017.

Manroland, nossa fabricante alemã de impressoras planas, ficou levemente à frente do planejado no 
primeiro semestre, devido principalmente à forte entrada de pedidos por novas impressoras do setor de 
embalagens. A venda de impressoras novas bateu um novo recorde de nossa gestão (desde fevereiro de 
2012) no primeiro trimestre, embora tenha voltado aos níveis normais no 2º trimestre. Tendo passado por 
mudanças sísmicas, o setor gráfico agora está razoavelmente estável e embora crescendo lentamente, 
tudo parte de um ponto base bem menor do que a infraestrutura da Manroland para a qual foi originalmente 
planejada. O estágio final da consolidação foi acionado durante o período e os ocupantes remanescentes 
do antigo prédio sede, situado a mais ou menos um quilômetro da sede principal, serão transferidos até o 

final do ano. Uma seção do antigo edifício sede foi entregue à autoridade policial regional no ano passado 
e, durante o período, um compromisso foi assumido pela autoridade por uma segunda parcela. Também 
foram tomadas medidas durante o período para racionalizar as subsidiárias da Áustria e Suíça e, embora o 
segundo semestre seja um pouco mais lento, espero que o negócio atinja um nível semelhante ao de 2017; 
não um desempenho estelar, entretanto, uma contribuição sólida.

Claudius Peters, a fabricante alemã de maquinários fabris e fabricante de componentes aeroespaciais, 
continuou a ser afetada por uma escassez de investimentos nas indústrias de cimento e aço e ainda 
não há sinais de melhoria, embora a entrada de pedidos na Claudius Peters China tenha ficado à frente 
do planejado. Dificuldades na comercialização com o mercado emergente da Rússia, devido a tensões 
políticas, somente serviram para exacerbar a situação. Entretanto, o negócio de maquinários fabris fez uma 
contribuição ligeiramente positiva no período, em níveis relativamente baixos de atividade, embora a divisão 
de componentes aeroespaciais tenha atuado dentro do planejado.

A divisão de outros negócios atuou mais ou menos como esperado. A divisão compreende: a Bradman 
Lake, a especialista em maquinários de embalagens alimentícias; a Clarke Chapman, a produtora de 
guindastes especializados; a Reader Cement Products, a especialista em mistura e empacotamento de 
cimentos; a Druck Chemie, a fabricante de químicos para a indústria gráfica; a Oakdale Homes, uma 
construtora local de casas e a JND, um negócio de pós-vendas. Todos contribuíram positivamente para o 
resultado, com exceção da Oakdale Homes.

Em nível de grupo, continuamos a buscar oportunidades para desenvolver ainda mais nosso negócio e 
passamos grande parte do primeiro semestre buscando uma meta auxiliar substancial, que se tivesse dado 
certo, teria dobrado o tamanho do grupo. Entretanto, o lance vencedor foi aproximadamente duas vezes 
o valor avaliado e embora fosse um ativo de qualidade, eu acredito que a nossa oferta tenha sido justa. A 
atividade de fusões e aquisições (M&A) está atualmente registrando múltiplos em virtualmente todos os 
setores. Do meu ponto de vista, este é maior topo do ciclo de mercado e não estamos sendo atraídos para 
excitação. A busca continua.

Qualquer um que siga o grupo sabe que a Langley Holdings plc, apesar de ter a transparência de uma 
empresa pública, permanece sendo uma empresa familiar inteiramente privada. Grande parte do meu foco 
nos últimos anos tem sido a sucessão do negócio e a próxima geração da família já está agora firmemente 
estabelecida dentro do grupo. Meu filho, Bernard, se juntou à empresa há cinco anos e agora é um Diretor 
de Conselho do grupo; William, se juntou há três anos e meio e é o Diretor Administrativo da Reader 
Cement Products, um de nossos negócios operacionais independentes. Em março deste ano, minha filha 
Charlotte se juntou ao grupo, à Active Power em Austin, Texas, com as responsabilidades abrangendo 
nossas outras subsidiárias dos EUA. Bem-vinda Charlotte.

Concluindo esta Análise do primeiro semestre, os negócios como um todo para os seis primeiros meses 
de 2018 foram bem satisfatórios – algumas áreas de atividade mais do que outras. Com um grupo tão 
diversificado como o nosso, isso é esperado e são as áreas que menos contribuem que devem receber 
mais atenção. Da perspectiva de hoje, a previsão para o ano inteiro é viável. Eu espero que o grupo continue 
a gerar caixa, somando ao excedente já saudável sobre as necessidades de capital de giro que já temos 
disponível para futuros desenvolvimentos, conforme e quando as oportunidades adequadas surgirem.

Anthony J Langley
Presidente

30 de julho de 2018
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LANGLEY HOLDINGS plc

Declaração Consolidada  
de Posição Financeira
Semestre encerrado em 30 de junho de 2018

Declaração Consolidada  
de Rendimentos
Semestre encerrado em 30 de junho de 2018

Ano atual  

encerrado em  

31 de dezembro

de 2017

€´000

Semestre 

atual até  

30 de junho

de 2018

€´000

Previsão anual 

encerrando em  

31 de dezembro

de 2018

€´000

FATURAMENTO 903.529 398.224 921.982

Custo de Vendas (593.513) (256.559) (613.465) 

LUCRO BRUTO 310.016 141.665 308.517 

Despesas operacionais líquidas (199.742) (99.153) (208.214) 

LUCRO OPERACIONAL 110.274 42.512 100.303 

Rendimento financeiro 1.582 1.038 1.959

Custos financeiros (48) (20) (47)

LUCROS ANTES DOS IMPOSTOS 111.808 43.530 102,215

Despesas de imposto de renda (37.360) (13.525) (30.140)

LUCROS NO PERÍODO 74.448 30.005 72.075

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

Ano atual  

encerrado em  

31 de dezembro

de 2017

€´000

Semestre  

atual até  

30 de junho

de 2018

€´000

Previsão anual 

encerrando em 

31 de dezembro

de 2018

€´000
ATIVO NÃO CIRCULANTE

Ativos intangíveis 2.985 2.832 2.803
Propriedades, plantas e equipamentos 206.863 208.723 212.795
Investimentos 14 14 14
Transações e outros recebíveis 3.724 2.068 1.912
Ativos de imposto de renda diferidos 16.483 15.129 15.200

230.069 228.766 232.724

ATIVO CIRCULANTE

Inventário 163.720 201.508 178.731
Transações e outros recebíveis 177.961 167.246 177.640
Caixa e equivalentes de caixa 323.036 350.350 391.989
Imposto de renda atual a recuperar 7.437 3.015 3.352

672.154 722.119 751.712

PASSIVO CIRCULANTE

Parcela corrente do empréstimo a longo prazo 54 51 29
Passivo circulante de imposto de renda 7.892 6.100 5.256
Transações e outras dívidas 180.831 203.298 192.605
Provisões 17.565 18.491 18.776

206.342 227.940 216.666
ATIVO CIRCULANTE LÍQUIDO 465.812 494.179 535.046
Total de ativos menos passivo circulante 695.881 722.945 767.770

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Provisões 1.633 1.383 2.028
Empréstimos a longo prazo 39 18 0
Transações e outras dívidas 17.350 13.412 12.786
Deveres de benefícios de aposentadoria 11.970 12.435 12.679
Passivo de imposto de renda diferido 17.539 16.884 17.255

48.531 44.132 44.748
ATIVOS LÍQUIDOS 647.350 678.813 723.022

CAPITAL 

Capital social 71.227 71.227 71.227
Reservas estatuárias 4.491 4.491 4.491
Reservas de reavaliação 4.935 4.935 4.935
Lucros acumulados 566.697 598.160 642.369
CAPITAL PRÓPRIO 647.350 678.813 723.022

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

“Em geral, bem satisfatório”
PBT projetado para o ano inteiro: €102,2 milhões
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LANGLEY HOLDINGS plc

Reconciliação de Lucros  
Acumulados
Semestre encerrado em 30 de junho de 2018

Semestre

Atual até

30 de junho  

de 2018

€´000

Previsão Anual

encerrando em

31 de dezembro

de 2018

€´000

Em 1º de janeiro de 2018 566.697  566.697  

Lucros correntes no período 30.005  72.075

Diferença cambial da moeda derivada de reconversão 1.458 3.597 

TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS NO  
FINAL DO PERÍODO

598.160 642.369

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