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Solidne wyniki grupy Alstom w roku 2015/16 
 Rekordowy rok w zakresie działalności handlowej 

 Bardzo dobre wyniki operacyjne 

 Poprawiony bilans 

 Cele na rok 2020 potwierdzone 

 

11 maja 2016 r. – w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. grupa Alstom 

odnotowała rekordowe wyniki w zakresie działalności handlowej – wartość przyjętych 

zamówień i zamówień w trakcie realizacji wyniosła odpowiednio 10,6 i 30,4 miliardów 

euro. W tym samym okresie sprzedaży wzrosła o 12% (7% organicznie), osiągając wartość 

6,9 miliarda euro. Skorygowany zysk przed odsetkami (EBIT) wzrósł do 366 milionów euro 

– wynik o 23% lepszy niż w zeszłym roku – co daje skorygowaną marżę EBIT na poziomie 

5,3%.  

Dochód netto (udział grupy) osiągnął wartość 3,0 miliardów euro, do czego przyczyniła się 

sprzedaż działalności w zakresie energii koncernowi General Electric i na co wpływ miały 

również wyjątkowe utraty wartości, głównie we Francji.  

Na obecną sytuację grupy Alstom korzystnie wpływa bardzo dobry bilans. Zadłużenie netto 

zostało znacznie obniżenie: do 0,2 miliarda euro w dniu 31 marca 2016 r. w porównaniu z 

kwotą 3,1 miliarda euro według stanu na 31 marca 2015 r. Kapitał własny wynosił na dzień 

31 marca 2016 r. 3,3 miliarda euro. 

Z uwagi na zwrot gotówki udziałowcom w wysokości 3,2 miliardów euro w ramach oferty 

publicznego wykupu własnych udziałów grupy, Rada Dyrektorów nie zaproponuje na 

kolejnym Rocznym Walnym Zgromadzeniu podziału dywidendy.  

Najważniejsze liczby 

 

(w milionach euro) 2014/15 2015/16 
wykazana 
zmiana % 

organiczna 
zmiana % 

Rzeczywiste kwoty     
Zamówienia w trakcie realizacji 28 394 30 363 7% 14% 
Przyjęte zamówienia 10 046 10 636 6% 7% 
Sprzedaż 6 163 6 881 12% 7% 
Skorygowany EBIT 298 366 23%  
Skorygowana marża EBIT 4,8% 5,3%   
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Dochód netto – udział grupy (719) 3 001   
Wolne przepływy pieniężne (429) (2 614)   
Środki pieniężne netto / (zadłużenie) (3 143) (203)   
 

 
– Okres 2015/16 to drugi z rzędu rekordowy rok w zakresie działalności handlowej grupy 

Alstom, co jest efektem sukcesów osiągniętych we wszystkich regionach i liniach 

produktów oraz realizacji dużego projektu dotyczącego elektrycznych lokomotyw w Indiach. 

Wzrost sprzedaży przekroczył wszelkie oczekiwania – sam wzrost organiczny wyniósł w 

ciągu ostatnich czterech lat średnio ponad 5%. Skorygowany EBIT wzrósł o ponad 20%. 

Transakcja zawarta z koncernem General Electric doprowadziła zaowocowała 

poprawieniem bilansu. Nasza strategia jest realizowana zgodnie z planem, dzięki czemu 

możemy potwierdzić nasze cele na rok 2020 – powiedział Henri Poupart-Lafarge, Prezes i 

Dyrektor Generalny grupy Alstom. 

*** 

Strategia 2020 realizowana zgodnie z planem 

Strategia 2020 grupy Alstom opiera się na następujących pięciu filarach: 

1. Organizacja zorientowana na klienta 

Grupa ugruntowała swoją wiodącą pozycję, osiągając rekordowo wysoki poziom zamówień 

przyjętych w roku obrotowym 2015/16 o łącznej wartości 10 636 milionów euro. W tym 

samym okresie w zeszłym roku wartość ta wyniosła 10 046 milionów euro, przy czym w 

kwocie tej zostało uwzględnione zamówienie w RPA na 4 miliardy euro. 

Do solidnych wyników handlowych grupy Alstom przyczyniło się w znacznym stopniu duże 

zamówienie na lokomotywy elektryczne i ich utrzymanie w Indiach o wartości około 3,2 

miliarda euro. Odnotowaliśmy sukcesy handlowe we wszystkich regionach, między innymi 

dotyczące pociągów Pendolino i ich utrzymania we Włoszech, pociągów regionalnych w 

Belgii, Niemczech, Francji i Algierii oraz utrzymania lokomotyw w Kazachstanie, a także 

lokomotyw w Azerbejdżanie, systemów metra w Panamie oraz metra w Indiach i systemów 

sygnalizacyjnych w Indiach, Hong Kongu, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.  

Wartość zamówień w trakcie realizacji jest na rekordowo wysokim poziomie – na dzień 31 

marca 2016 wynosiła 30,4 miliardów euro, z czego około jedna trzecia to usługi. 

2. Pełna gama rozwiązań 

W roku obrotowym 2015/16 łączna wartość sprzedaży grupy Alstom osiągnęła poziom 

6881 milionów euro – wzrost o 12% (7% organicznie). Wskaźnik book-to-bill pozostaje na 

dobrym poziomie – powyżej 1,5. 

Sygnalizacja, systemy i usługi odpowiadały w roku 2015/16 za 54% wartości sprzedaży, 

zgodnie z celem na 2020 rok wynoszącym 60%. Do 30% wzrostu wartości sprzedaży 
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przyczyniła się integracja GE Signalling i SSL w Wielkiej Brytanii, a także realizacja 

projektów w Hiszpanii i Francji. Sprzedaż systemów wzrosła o 49%, przy czym odnotowano 

postępy w zakresie systemu metra w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej oraz realizacji systemów 

miejskich w Brazylii i Wenezueli. Wartość sprzedaży usług wyniosła 1,5 miliardów euro 

dzięki realizacji kontraktów na utrzymanie w Wielkiej Brytanii i Szwecji oraz wzrostowi 

aktywności w USA. Najważniejsze dostawy samych pociągów dotyczyły pociągów 

regionalnych w Europie, realizowanego obecnie projektu dla klienta PRASA w RPA oraz 

pociągów miejskich w Singapurze, Argentynie, Indiach i Algierii. 

3. Tworzenie wartości poprzez innowacje 

Innowacje to dla spółki Alstom źródło konkurencyjności i różnorodności. Spółka zakłada, że 

do 2020 r. 30% zamówień będzie związanych z nowo opracowanymi produktami. Żeby 

osiągnąć ten cel, grupa podtrzymała dotychczasowy poziom wydatków na badania i rozwój 

(bez kapitalizacji i amortyzacji) wynoszący 156 milionów euro, tj. 2,3% wartości sprzedaży, 

w roku obrotowym 2015/16. W październiku 2015 r. grupa Alstom została wybrana do 

wyposażenia Nicei w jej najnowszą generację tramwajów Citadix X05 oraz w system SRS – 

innowacyjne rozwiązanie w zakresie dolnego statycznego ładowania pojazdów. 

4. Doskonałość operacyjna i środowiskowa 

Zgodnie ze swoim celem wzmocnienia doskonałości operacyjnej grupa Alstom uzyskała w 

roku 2015/16 skorygowany EBIT na poziomie 366 milionów euro – 23% wzrost w 

porównaniu do 298 milionów euro w roku poprzednim. W roku obrotowym 2015/16 

skorygowana marża EBIT wyniosła 5,3% w porównaniu do 4,8% w poprzednim roku 

obrotowym. Wzrost ten uzyskano dzięki działaniom w zakresie wolumenu, portfela 

inwestycyjnego oraz doskonałości operacyjnej, które zniwelowały skutki presji cenowej oraz 

konkurencji na rynku. 

Jeśli chodzi o doskonałość środowiskową – do 2020 roku zużycie energii ma zostać 

zmniejszone o 20% w zakresie rozwiązań i o 10% w zakresie działalności operacyjnej. 

Jednym z celów grupy w ramach ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa w pracy jest 

uzyskanie do 2020 roku wskaźniku częstotliwości obrażeń w pracy1 na poziomie 1. W tym 

roku grupa Alstom już ograniczyła zużycie energii na potrzeby działalności operacyjnej o 

2,3% pracy oraz zmniejszyła wskaźnik częstotliwości obrażeń w pracy1 do 1,8.   

5. Różnorodni i przedsiębiorczy pracownicy 

Żeby odzwierciedlić charakter swojej bazy pasażerów Alstom ma ambicje zwiększenie 

różnorodności i dąży do tego, żeby w ciągu pięciu lat 25% stanowisk kierowniczych i 

zawodowych było sprawowanych przez kobiety, a 50% kierownictwa wyższego szczebla i 

puli talentów pochodziło spoza Europy. Obydwa cele są realizowane zgodne z planem 

                                                 
1
 Liczba związanych z pracą urazów, które uniemożliwiają osobie poszkodowanej wykonywanie pracy przez 

przynajmniej jeden pełny dzień, na milion przepracowanych godzin. 
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Pracownicy grupy Alstom na całym świecie mają wspólną kulturę opartą na solidnych 

wartościach etycznych oraz uczciwości. 

*** 

Solidny bilans 

Dochód netto (udział Grupy) wyniósł w roku obrotowym 2015/16 3001 milionów euro, do 

czego przyczyniła się sprzedaż działalności w zakresie energii koncernowi General Electric. 

Na wynik ten wpłynęły również wyjątkowe utraty wartości, głównie we Francji. 

W roku obrotowym 2015/16 wartość wolnych przepływów pieniężnych grupy była ujemna i 

wynosiła 2614 milionów euro, głównie z powodu wolnych przepływów pieniężnych2 

przerwanej działalności o wartości 1461 milionów euro oraz uregulowania nałożonej przez 

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych grzywny na kwotę 720 milionów 

euro. Wartość wolnych przepływów pieniężnych2 działalności transportowej była na 

poziomie nieznacznie powyżej zera.  

                                                 
2
 Przed opodatkowaniem i wypłaceniem środków pieniężnych 
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W roku 2015/16 nakłady inwestycyjne grupy Alstom wyniosły 154 milionów euro, a w 

ciągu następnych trzech lat wydatki te powinny osiągnąć wyjątkowo wysoką wartość 300 

milionów euro z uwagi na nieustającą konieczność wzmacniania sieci grupy oraz lokalnych 

kompetencji. 

Środki pieniężne brutto w kasie grupy wynosiły pod koniec marca 2016 roku 2,0 miliarda 

euro. Grupa miała również niewykorzystaną linię kredytową na kwotę 0,4 miliarda ero.  

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami zadłużenie grupy zostało praktycznie zlikwidowane. 

Pozostałe zadłużenie netto w wysokości 203 milionów euro według stanu na dzień 31 

marca 2016 wynikało z niewielkich zakupów oraz kosztu wykupu własnych obligacji. 

Kapitał własny wynosił na dzień 31 marca 2016 r. 3328 milionów euro. 

*** 

Cele na rok 2020 potwierdzone 

Do 2020 roku sprzedaż powinna wzrastać organicznie w tempie 5% na rok. 

Skorygowana marża EBIT powinna do 2020 roku dojść do poziomu 7% w efekcie działania 

w zakresie doskonałości operacyjnej, portfela inwestycyjnego i wolumenu. 

Alstom zakłada, że do 2020 roku będzie miała miejsce ok. 100% konwersja z dochodu netto 

do wolnych przepływów pieniężnych. 

 

* 

Zatwierdzone przez Radę Dyrektorów na zebraniu w dniu 10 maja 2016 r. sprawozdanie zarządu 
oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe są dostępne na stronie internetowej grupy Alstom 
pod adresem www.alstom.com. Sprawozdania zostały poddane kontroli i poświadczone. 
 
Zgodnie z zaleceniami APEF-MEDEL informacje dotyczące wynagrodzenia dyrektora generalnego 
grupy Alstom są dostępne na stronie internetowej grupy: www.alstom.com, w zakładce About 
us/Corporate Governance/Compensation of Executive Officers.  
 

O Alstom  

Alstom – jako promotor zrównoważonego  transportu, rozwija i dystrybuuje systemy, 
urządzenia i usługi dla sektora kolejowego. Alstom posiada najszerszą ofertę rozwiązań w 
branży, od pociągów wielkich prędkości, po pociągi metra i tramwaje oraz usługi dla 
klientów (utrzymanie, modernizacja) oraz systemy sterowanie ruchem kolejowym i 
infrastrukturą. Alstom jest światowym liderem zintegrowanych systemów kolejowych. 
W roku finansowym 2015/16 Alstom odnotował sprzedaż 6,9 mld € oraz zamówienia o 
wartości 10,6 mld €. Alstom, z siedzibą główną we Francji, jest obecny w ponad 60 krajach, 
zatrudniając dzisiaj 31 000 pracowników.  
 
 
 

http://www.alstom.com/
http://www.alstom.com/
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Press contacts 
Justine Rohée – Tel. + 33 1 57 06 18 81 

justine.rohee@alstom.com 

 

Linda Huguet – Tel. + 33 1 57 06 10 42 

linda.huguet@alstom.com 

 

 

Investor relations 
Selma Bekhechi – Tel. + 33 1 57 06 95 39 

selma.bekhechi@alstom.com 
 

Julien Minot – Tel. + 33 1 57 06 64 84 

julien.minot@alstom.com 

 
This press release contains forward-looking statements which are based on current plans and forecasts of Alstom’s 
management. Such forward-looking statements are relevant to the current scope of activity and are by their nature 
subject to a number of important risks and uncertainty factors (such as those described in the documents filed by Alstom 
with the French AMF) that could cause actual results to differ from the plans, objectives and expectations expressed in 
such forward-looking statements. These such forward-looking statements speak only as of the date on which they are 
made, and Alstom undertakes no obligation to update or revise any of them, whether as a result of new information, 
future events or otherwise. 
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