
 

FCA ogłasza rekordowy skorygowany zysk EBIT dla drugiego kwartału, równy 
1,9 miliarda euro, o 15% wyższy z marżą wyższą o 90 punktów bazowych, 
równą 6,7%. 0 52% wzrósł skorygowany zysk netto, do 1,1 miliarda euro, a 
zysk netto był ponad trzykrotnie wyższy i wyniósł 1,2 miliarda euro. 
Potwierdzone zostały cele na bieżący rok.  
•  Sprzedaż samochodów na poziomie globalnym wyniosła łącznie (1) 1.225.000 sztuk, co oznacza 1% spadek.  

•  Przychody netto wyniosły 27,9 miliarda euro i utrzymały się na poziomie drugiego kwartału 2016 roku (spadek o 2% biorąc pod uwagę 

stały kurs).  

•  Skorygowany zysk EBIT wyniósł 1.867 milionów euro, wykazując wzrost  o 15%, co zawdzięcza się głównie Maserati oraz wszystkim 

sektorom, które uzyskały pozytywne wyniki. 

•  Rekordowa marża Grupy wyniosła 6,7%. We wszystkich sektorach marża poprawiła się, z rekordowymi wynikami NAFTY na poziomie 

8,4% i Maserati na poziomie 14,2%. 

•  Skorygowany zysk netto wzrósł o 52%, uzyskując poziom 1.080 milionów euro; zysk netto wzrósł o 260% do 1.155 milionów euro.   

•  Zadłużenie przemysłowe netto wyniosło 4,2 miliarda euro, ze spadkiem o 0,9 miliarda euro w porównaniu do marca 2017 roku, dzięki 

dodatnim przepływom pieniężnym zarządzania operacyjnego.  

•    Duża dostępna płynność na poziomie 20 miliardów euro, z zaplanowaną redukcją zadłużenia brutto o 1,4 miliarda euro w kwartale. 

1-wsze półrocze  REZULTATY FINANSOWE 2-gi kwartał 

2017 2016 Zmiana  (w milionach euro, za wyjątkiem innych wskazań) 2017 2016 Zmiana 

2.370 2.364 6 —  Ogółem sprzedaż(1) (w tysiącach sztuk) 1.225 1.233 (8) (1)% 

2.216 2.261 (45) (2)%  Sprzedaż skonsolidowana (1) (w tysiącach sztuk) 1.138 1.175 (37) (3)% 

55.644 54.463 1.181 +2%  Przychody netto 27.925 27.893 32 —% 

3.402 3.007 395 +13%  Skorygowany zysk EBIT  (2) 1.867 1.628 239 +15% 

1.796 799 997 +125%  Zysk netto 1.155 321 834 +260% 

1.751 1.237 514 +42%  Skorygowany zysk netto (2) 1.080 709 371 +52% 

1,149 0,502 0,647   EPS rozwodniony (w euro) 0,737 0,199 0,538  

1,120 0,783 0,337   EPS rozwodniony skorygowany (2) (w euro) 0,689 0,448 0,241  

 Na 30 czerwca 
2017 

Na 31 grudnia 
2016 

Zmiana   Na 30 czerwca  
2017 

Na 31 marca 
2017 

Zmiana 

(4.226) (4.585) 359  Zadłużenie przemysłowe netto (2) (4.226) (5.112) 886 

(19.140) (24.048) 4.908  Zadłużenie (19.140) (21.156) 2.016 

19.953 23.801 (3.848)  Całkowita dostępna płynność 19.953 21.576 (1.623) 
 

SKORYGOWANY ZYSK EBIT   

 

SKORYGOWANY ZYSK NETTO  
•  Rekordowe rezultaty w drugim kwartale, dzięki poprawie wyników 

Maserati, LATAM, EMEA i Komponentów i nadal doskonałym rezultatom 

NAFTY 

•  Rekordowa marża Grupy na poziomie 6,7%, wyższa o 90 punktów 

bazowych  

•  Podwoiła się marża Maserati z 6,2% do 14,2% 

•  Marża NAFTA wzrosła o 50 punktów bazowych do rekordowego poziomu 

8,4% 

•  Poprawa spowodowana solidnymi wynikami operacyjnymi 

•  Zobowiązania finansowe netto spadły o 122 miliony euro do 369 milionów euro, głównie ze 

względu na stałe zmniejszanie zadłużenia brutto  

•  Redukcja stawki podatku odzwierciedla zmiany, które nastąpiły w ciągu kwartału odnośnie 

pozycji fiskalnych za poprzednie lata obrachunkowe oraz poprawy wyników w EMEA i LATAM 

•  Wyklucza pozytywny wpływ 75 milionów euro, związany głównie z uchyleniem zobowiązania za 

podatki pośrednie w Brazylii bez skutków fiskalnych, jak również odpisu aktywów z tytułu 

odroczonego podatku również w Brazylii 

ZADŁUŻENIE PRZEMYSŁOWE NETTO 

 

CEL 2017(3) 
•  Spadek o 0,9 miliarda euro, głównie na skutek dodatnich przepływów pieniężnych 

zarządzania operacyjnego równych 2,9 miliarda euro, częściowo skompensowany  

przez inwestycje w wysokości 2,2 miliarda euro 

•  Dostępna płynność pozostała na mocnym poziomie 20,0 miliardów euro, co dało 

spadek o 1,6 miliarda euro w porównaniu do marca 2017, głównie ze względu na 

zaplanowane zmniejszenie zadłużenia brutto o 1,4 miliarda euro  

Grupa potwierdza cele na bieżący rok: 

•  Przychody netto między 115 a 120 miliardami euro 

•  Skorygowany zysk EBIT  > 7,0 miliardów euro 

•  Skorygowany zysk netto > 3,0 miliardy euro 

•  Zadłużenie przemysłowe netto < 2,5 miliarda euro 



 

___________________________________________________________________________________________________ 
Sprzedaż ogółem obejmuje również sprzedaż dokonaną przez nieskonsolidowane spółki joint venture Grupy, natomiast skonsolidowana sprzedaż globalna obejmuje tylko tą dokonaną przez spółki 

skonsolidowane Grupy; (2) patrz strona 6, aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy skorygowanym zyskiem netto a Skorygowanym zyskiem EBIT , pomiędzy zyskiem netto a Skorygowanym zyskiem 

netto i pomiędzy EPS rozwodnionym a EPS rozwodnionym skorygowanym i strona 7, aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy zadłużeniem a zadłużeniem przemysłowym netto; (3) Dla 

Skorygowanego zysku EBIT i Skorygowanego zysku netto (dodatkowe pomiary “nie-GAAP”) nie są podawane cele do porównania dla pozycji w budżecie IFRS, ponieważ przychody i zobowiązania 

wykluczone z tych pozycji w oparciu o zastosowane przez Grupę kryteria są z definicji nieprzewidywalne i niepewne.  
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Rezultaty według sektora działalności 
 

Przychody netto i Skorygowany zysk EBIT   
Przychody netto  Skorygowany zysk EBIT  

2-gi kwartał  2-gi kwartał 

2017 2016 (w milionach euro) 2017 2016 

16.081  17.479  NAFTA 1.351  1.374  

2.011  1.469  LATAM 60  —  

976  957  APAC 44  42  

6.010  5.770  EMEA 200  143  

1.074  579  Maserati 152  36  

2.654  2.430  Komponenty (Magneti Marelli, Comau, Teksid) 130  111  

(881)  (791)  Pozostałe działalności, nieprzydzielone pozycje i korekty (70)  (78)  

27.925  27.893  Suma 1.867  1.628  

 

 

 

NAFTA 2-gi kwartał  Zmiana 

 
2017 2016  Rzeczywista 

Biorąc pod uwagę 
stały kurs 

Sprzedaż (w tysiącach sztuk) 576 666  (14)% — 

Przychody netto (w milionach euro) 16.081 17.479  (8)% (10)% 

Skorygowany zysk EBIT  (w milionach euro) 1.351 1.374  (2)% (4)% 

Marża ze skorygowanym zyskiem EBIT 8,4% 7,9%  +50 punktów 
bazowych 

— 

 

Rekordowa marża na 
poziomie 8,4%, 
dzięki pozytywnemu 
miksowi przy 
mniejszych ilościach 

 

 

•  Udział w rynku (4) w Stanach Zjednoczonych wyniósł 12,4%, utrzymując się na poziomie pierwszego kwartału 2017, ale nastąpił 

spadek o 30 punktów bazowych w porównaniu do drugiego kwartału 2016, głównie ze względu na wyjście z produkcji modeli 

Chrysler 200, Dodge Dart i Jeep Patriot 

•  Spadek sprzedaży spowodowany przede wszystkim zaplanowanym wyrównaniem zdolności produkcyjnych oraz przejściem do 

nowego Jeepa Compassa 

•  Spadek przychodów netto głównie ze względu na mniejszą sprzedaż, częściowo skompensowany przez korzystny miks produktów 

oraz pozytywny efekt korzystnych kursów  walutowych.  

•  Spadek skorygowanego zysku EBIT głównie ze względu na mniejsze zyski oraz korektę one-off pozostałych wartości dokonaną w 

zeszłym roku, skompensowanych w dużej mierze przez niższe koszty gwarancji -  w tym odzyski od dostawców -oszczędności w 

zakupach oraz niższe koszty na reklamę 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
(4) Udział w rynku jest określany przez management w oparciu o szacunkowe dane sprzedaży, z uwzględnieniem  danych otrzymanych od stron trzecich, w tym od IHS Markit i Ward’s Automotive.  
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LATAM 2-gi kwartał  Zmiana 

 2017 2016  Rzeczywista 
Biorąc pod uwagę 

stały kurs 

Sprzedaż (w tysiącach sztuk) 132 112  +18% — 

Przychody netto (w milionach euro) 2.011 1.469  +37% +24% 

Skorygowany zysk EBIT  (w milionach euro) 60 —  n.s. (5) n.s. (5) 

Marża ze skorygowanym zyskiem EBIT 3,0% —%  n.s. (5) — 

 

Nowe modele 
pociągają za sobą 
wzrost sprzedaży 
oraz poprawę 
miksu 

 •  Udział w rynku
(6)

 w Brazylii odnotował delikatny spadek do poziomu 17,6%; w Argentynie poprawił się 

z 11,5% do 12,6%  

•  Wzrost sprzedaży przypisywany jest w głównej mierze nowemu Jeepowi Compassowi 

•  Wzrost przychodów netto osiągnięto dzięki większej sprzedaży, korzystnemu miksowi produktów oraz 

pozytywnemu efektowi korzystnych kursów  walutowych 

•  Uzyskano zwiększenie się Skorygowanego zysku EBIT, głównie dzięki wyższym przychodom netto, 

częściowo skompensowanym przez wyższe koszty produktu spowodowane inflacją 

•  Skorygowany zysk EBIT wyłącza zobowiązania w wysokości 93 milionów euro, z czego 40 milionów 

odnoszących się do kosztów restrukturyzacji związanych z redukcją zatrudnienia i 53 miliony euro 

odnoszące się do działań związanych z wcześniejszym wyjściem z produkcji Nowego Fiata Palio oraz 

niektórych nieruchomości w Wenezueli 

________________________________________________________________________________ 

W związku z kilkoma orzeczeniami sądowymi, w trakcie kwartału Grupa wystornowała zobowiązanie na 895 

milionów euro za podatki pośrednie w Brazylii. Jako, że było to zobowiązanie dotyczące brazylijskich 

aktywów Grupy z różnych sektorów i w związku z ich nietypową oraz istotną naturą, kwota nie została 

przypisana wynikom poszczególnych sektorów i została wyłączona ze Skorygowanego zysku EBIT Grupy. 

 

 

In relazione allo storno di tale zobowiązanie è stata rilevata una riduzione delle imposte differite attive 

pari a 281 milioni di euro. Inoltre, a causa dell’accentuarsi dell’incertezza politica w Brazylii, ci si attende 

un rallentamento nel recupero dell’economia. Di conseguenza, le imposte differite attive sono state 

svalutate per 453 milioni di euro. Tali poste sono state escluse dall’Skorygowany zysk netto di Grupy. 

APAC 2-gi kwartał  Zmiana 

 2017 2016  Rzeczywista 
Biorąc pod uwagę 

stały kurs 

Ogółem sprzedaż(1) (w tysiącach sztuk) 80 56  43% — 

Sprzedaż skonsolidowana (1) (w tysiącach sztuk) 22 23  (4)% — 

Przychody netto (w milionach euro) 976 957  +2% +2% 

Skorygowany zysk EBIT  (w milionach euro) 44 42  +5% +5% 

Marża ze skorygowanym zyskiem EBIT 4,5% 4,4%  +10 punktów 
bazowych 

— 

 

Jeep przyczynia się do 
43% wzrostu 
sprzedaży ogółem, 
wprowadzenie Alfy 
Romeo w Chinach 

 •  Wzrost sprzedaży ogółem, dzięki lokalnej produkcji Jeepa za pośrednictwem JV  

•  Wzrost przychodów netto, głównie ze względu na korzystny miks produktów; stabilna 

skonsolidowana sprzedaż  

•  Delikatna poprawa Skorygowanego zysku EBIT spowodowany wzrostem zysków oraz wyników JV w 

Chinach, częściowo skompensowanych działalnością związaną z wprowadzeniem na rynek Alfy 

Romeo oraz niekorzystny efekt kursów walut  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(5) Dana nie ma znaczącego wpływu. (6) Udziału w rynku jest określany przez management w oparciu o szacunkowe dane sprzedaży, z uwzględnieniem  danych otrzymanych od stron trzecich, w 

tym od IHS Markitt, Krajową Organizację Sprzedawców Samochodowych i Stowarzyszenie Producentów Samochodowych. 
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EMEA 2-gi kwartał  Zmiana 

 2017 2016  Rzeczywista 
Biorąc pod uwagę 

stały kurs 

Sprzedaż (w tysiącach sztuk) 395 367  +8% — 

Przychody netto (w milionach euro) 6.010 5,770  +4% +5% 

Skorygowany zysk EBIT  (w milionach euro) 200 143  +40% +38% 

Marża ze skorygowanym zyskiem EBIT 3,3% 2,5%  +80 punktów 
bazowych 

— 

 

Stała poprawa 
wyników przy 
wzroście marży ze 
skorygowanym 
zyskiem EBIT o 80 
punktów bazowych 

 •  Udział w rynku samochodów osobowych w Europie (EU28+EFTA) był wyższy o 40 punktów bazowych i 

wyniósł 7,2% (o -20 punktów bazowych spadł do 29,0% we Włoszech) i wyższy o 20 punktów 

bazowych i wyniósł 13,2% dla lekkich samochodów dostawczych (LCV)(7) (41,1% we Włoszech, 

spadek z 43,9%) 

•  Wzrost sprzedaży przede wszystkim, dzięki nowej rodzinie Fiata Tipo oraz nowym modelom Alfa 

Romeo Giulia i Stelvio 

•  Zwiększenie przychodów netto na skutek wzrostu ilości, dzięki rodzinie Fiata Tipo, częściowo 

skompensowanych przez mniej korzystny efekt cenowy, na który wpływ miała również dewaluacja 

brytyjskiego funta 

•  Incremento dell’Skorygowany zysk EBIT  essenzialmente ascrivibile all’Wzrost dei Przychody netto e 

alle efficienze produttive e sugli acquisti 

 

MASERATI 2-gi kwartał  Zmiana 

 2017 2016  Rzeczywista 
Biorąc pod uwagę 

stały kurs 

Sprzedaż (w tysiącach sztuk) 13,2 6,9  +91% — 

Przychody netto (w milionach euro) 1.074 579  +85% +86% 

Skorygowany zysk EBIT  (w milionach euro) 152 36  +322% +331% 

Marża ze skorygowanym zyskiem EBIT 14,2% 6,2%  +800 punktów 
bazowych 

— 

 

Czwarty z kolei 
kwartał z 
dwucyfrową marżą  

 •  Prawie dwukrotnie wzrosła sprzedaż, dzięki wprowadzeniu Levante; wzrosty na wszystkich głównych 

rynkach: Europa (+93%), Chiny (+146%) i Północna Ameryka (+50%) 

•  Wzrost przychodów netto głównie na skutek zwiększonej sprzedaży produktu  

•  Poprawa Skorygowanego zysku EBIT, głównie na skutek wzrostu przychodów netto  

 

KOMPONENTY (Magneti Marelli, Comau i Teksid) 2-gi kwartał  Zmiana 

 2017 2016  Rzeczywista 
Biorąc pod uwagę 

stały kurs 

Przychody netto (w milionach euro) 2.654 2.430  +9% +8% 

Skorygowany zysk EBIT  (w milionach euro) 130 111  +17% +16% 

Marża ze skorygowanym zyskiem EBIT 4,9% 4,6%  +30 punktów 
bazowych 

— 

 

Poprawa wyników 
wszystkich gałęzi 
biznesu ze wzrostem 
marży  
o 30 punktów 
bazowych   

 •  Wzrost przychodów netto ze względu na większy wolumen sprzedaży we wszystkich trzech gałęziach biznesu 

•  Wzrost skorygowanego zysku EBIT, głównie za sprawą wyższych zysków i mniejszych kosztów przemysłowych 

•  Przychody netto w segmencie non-captive na poziomie 65% Magneti Marelli i 72% Comau 

•  Skorygowany zysk EBIT  wyłącza koszty w wysokości 42 milionów euro przeznaczone przede wszystkim na 

rozwiązanie dawno otwartych spraw sądowych  

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 
(7) Z powodu braku dostępności danych we Włoszech, przedstawione dane bazują na ekstrapolacji danych i mogą zatem występować różnice w stosunku do danych rzeczywistych. 
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Działalność marek 

 

 

▪  Debiut samochodu koncepcyjnego Jeep Yuntu podczas Salonu samochodowego 2017 w Szanghaju  
▪  Przy okazji edycji 2017 Easter Jeep Safari Moab w Utah w USA, marka Jeep zaprezentowała 7 nowych 

samochodów koncepcyjnych opracowanych we współpracy z Moparem. Dzięki tym modelom miłośnicy 
jazdy terenowej mogą zmierzyć się z najtrudniejszymi na świecie trasami, korzystając z akcesoriów Jeep 
Performance Parts 

▪  Na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Nowym Jorku 2017 został zaprezentowany Jeep Grand 
Cherokee Trackhawk 

  

▪  W czerwcu podczas imprezy poświęconej nowojorskiej giełdzie oraz podczas Goodwood Festival of Speed 
w Europie zaprezentowano Maserati GranTurismo i GranCabrio MY 2018 restyled  

▪  Maserati Ghibli Nerissimo special edition zaprezentowano na Międzynarodowym Salonie  
Samochodowym 2017 w Nowym Jorku  

 

 

▪  Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio została ogłoszona “Luxury Performance Car” 2017 przez New York Daily 
News  

▪  Alfa Romeo zaprezentowała gamę 2018 Stelvio na Międzynarodowym Salonie  Samochodowym 2017 w 
Nowym Jorku  

▪  Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio została ogłoszona “Super Sedanem” na Automotive Excellence Awards 
organizowanym przez Popular Mechanics  

▪  Oficjalna premiera Alfy Romeo Giulii w Chinach 

▪  Alfa Romeo Giulia została wybrana “Game Changer” w ramach nagród Autocar Awards 2017, ponieważ 

reprezentuje “całkowitą rewolucję jednej z najbardziej ukochanych marek samochodowych na świecie”  
 

 

 

▪  Chrysler zapowiedział dostawę do Waymo kolejnych 500 Pacifica Hybrid, aby rozszerzyć swój 
program autonomicznej jazdy. Te nowe samochody dołączą do dostarczonych już Waymo w 
2016 roku 100 minivanów  

▪  Chrysler Pacifica zdobył tytuł “Best Minivan” przyznawany przez Popular Mechanics  

▪  Chrysler Pacifica został wybrany przez Edmunds.com oraz przez magazyn Parents jednym z “10 
Best Family Cars of 2017” 

▪  Chrysler Pacifica to minivan z najwyższym pozycjonowaniem w rankingu US Initial Quality 
Study 2017  JD Power  

  

▪  Kompaktowy Fiat Argo, wyposażony w silniki Firefly- nową światową rodzinę silników o małej 
pojemności- został zaprezentowany wyłącznie w LATAM  

▪  Fiat wprowadza nową 500L, dostępną w trzech wersjach wyposażenia (Urban, Cross i Wagon) 
 

  

▪  Ram Heavy Duty zdobył „Gold Hitch Award”, przyznany przez The Fast Lane Truck  
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Uzgodnienia 

1-wsze półrocze Zysk netto ze skorygowanym zyskiem EBIT  2-gi kwartał 

2017 2016 (w milionach euro) 2017 2016 

1.796 799 Zysk netto 1.155 321 

1.580 565 Podatki od przychodów 1.152 248 

805 1.003 Zobowiązania finansowe netto 369 491 

   Korekty:   

(895) — Storno zobowiązania za podatki pośrednie w Brazylii (895) — 

— 414 Kampanie nawrotowe– układ napełniania poduszek pow. — 414 

79 67 Koszty restrukturyzacji 44 60 

— 156 
Wprowadzenie planu wyrównania zdolności produkcyjnych w 
NAFTA — 105 

— 19 Dewaluacje walut — — 

43 — Rozwiązanie spraw sądowych sektora Komponenty  43 — 

55 — Utrata wartości z działalności 55 — 

(49) (5) Dodatkowe przychody z cesji udziałów  (49) (5) 

(12) (11) Inne (7) (6) 

(779) 640 Suma korekt (809) 568 

3.402 3.007 Skorygowany zysk EBIT  (8) 1.867 1.628 

 

1-wsze półrocze Zysk netto ze Skorygowanym zyskiem netto 2-gi kwartał 

2017 2016 (w milionach euro) 2017 2016 

1.796 799 Zysk netto 1.155 321 

(779) 640 Korekty (jak wyżej) (809) 568 

— (202) Łączny wpływ fiskalny na korekty — (180) 

281 —  
Redukcja aktywów z tytułu odroczonego podatku w związku ze stornem zobowiązań 
za podatki pośrednie w Brazylii  281 —  

453 — Odpis aktywów z tytułu odroczonego podatku w Brazylii 453 — 

(45) 438 Suma korekt (75) 388 

1.751 1.237 Skorygowany zysk netto (9) 1.080 709 

 

1-wsze półrocze EPS rozwodniony con EPS 
rozwodniony skorygowany 

2-gi kwartał 

2017 2016  2017 2016 

1,149 0,502 EPS rozwodniony (€/akcję) 0,737 0,199 

(45) 438 Suma korekt, po potrąceniu podatków (w milionach euro) (75) 388 

(0,029) 0,281 Wpływ korekt na rozwodnione EPS (€/akcję) (0,048) 0,249 

1,120 0,783 EPS rozwodniony skorygowany (€/akcję) (10) 0,689 0,448 

1.551.364 1.559.345 
Średnia ważona liczby akcji uwzględniana w celach obliczenia 
rozwodnionego EPS (w tys.)   1.553.791 1.560.707 

_____________________________________________________________________________________________________ 
8) Skorygowany zysk EBIT jest obliczany wyłączając następujące korekty wprowadzone do zysku netto: dodatkowe przychody /(dodatkowe koszty) z cesji udziałów, koszty restrukturyzacji, utrata 

wartości z działalności i pozostałe nietypowe przychody/(obciążenia) traktowane jako zdarzenia rzadkie lub odrębne o charakterze sporadycznym. Skorygowany zysk EBIT wyklucza ponadto 
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zobowiązania finansowe netto  oraz podatki; (9) Skorygowany zysk netto jest obliczany, wyłączając z zysku/straty netto te same pozycje, które zostały wykluczone ze  skorygowanego zysku EBIT, 

jak również odnośne skutki fiskalne jak i przychody/(obciążenia) finansowe oraz przychody/(obciążenia) podatkowe traktowane jako zdarzenia rzadkie lub odrębne o charakterze sporadycznym ; 

(10) Rozwodniony skorygowany zysk EPS jest obliczony, korygując EPS rozwodniony, aby uwzględnić skutki pozycji wykluczonych ze skorygowanego zysku EBIT jak i przychody/(obciążenia) 

finansowe oraz przychody/(obciążenia) podatkowe traktowane jako zdarzenia rzadkie lub odrębne o charakterze sporadycznym. 

  

 

Zadłużenie z zadłużeniem przemysłowym 
netto industriale 

Na 30 czerwca 2017 Na 31 marca 2017 Na 31 grudnia 2016 

(w milionach euro)    

Zadłużenie (19.140) (21.156) (24.048) 

Należności finansowe bieżące w stosunku do współkontrolowanych spółek usług 
finansowych 

166 87 80 

(Aktywa)/pasywa finansowe netto oraz depozyty zabezpieczające 296 8 (150) 

Rynkowe papiery wartościowe do sprzedaży i zachowane do negocjacji 197 240 241 

Dostępność i ekwiwalentne środki 12.306 13.910 17.318 

Zadłużenie netto włączone w aktywa/ pasywa przeznaczone do sprzedaży — (8) (9) 

Zadłużenie netto (6.175) (6.919) (6.568) 

Po odliczeniu: Zadłużenia netto spółek usług finansowych 1.949 1.807 1.983 

Zadłużenie przemysłowe netto (11) (4.226) (5.112) (4.585) 

 

Podsumowanie rekordowych rezultatów  

•  Zysk netto: Najlepszy zysk netto drugiego kwartału od 2011 roku 

•  Skorygowany zysk netto: Najlepszy Skorygowany zysk netto drugiego kwartału od początku fuzji Fiat Chrysler  

•  Skorygowany zysk EBIT: rekord kwartału na poziomie Skorygowanego zysku EBIT oraz marży od początku fuzji Fiat Chrysler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
11) Zadłużenie przemysłowe netto jest obliczane w następujący sposób: Zadłużenie plus inne pasywa finansowe związane z działalnością przemysłową minus (i) dostępność i środki ekwiwalentne, 

(ii) rynkowe papiery wartościowe do sprzedaży i zachowane do negocjacji, (iii) należności finansowe bieżące w stosunku do spółek Grupy lub współkontrolowanych spółek usług finansowych i (iv) 

inne działania finansowe oraz depozyty zabezpieczające. W związku z tym, zadłużenie, dostępność i środki ekwiwalentne oraz inne aktywa/pasywa finansowe związane ze spółkami usług 

finansowych są wyłączone z obliczeń zadłużenia przemysłowego netto.  
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Niniejszy dokument, a w szczególności część pt. „Cele 2017”, zawiera oświadczenia  wybiegające w przyszłość. W niektórych przypadkach oświadczenia te mogą 

zawierać wyrażenia takie jak  „może”, „będzie”, „przewiduje się”, „powinien”, „zamierza”, „szacuje”, „przewiduje” , „sądzi”, „zgodnie z”, „planuje”, „cel”,  „założenie”, 

„przewidywanie” „prognozowanie”, „oczekiwanie”, „perspektywa, „plan” i inne tym podobne wyrażenia. Oświadczenia wybiegające w przyszłość nie stanowią gwarancji 

lub obietnicy składanej przez Grupę w zakresie przyszłych wyników. Opierają się raczej na oczekiwaniach i aktualnych przewidywaniach Grupy dotyczących przyszłych 

zdarzeń i w związku z ich charakterem, podlegają ryzyku i niepewności. Oświadczenia te dotyczą zdarzeń i zależą od okoliczności, które mogą rzeczywiście wystąpić lub 

nie w przyszłości. Zatem nie należy nadmiernie polegać na tego typu oświadczeniach. Przyszłe wyniki Grupy mogą znacząco różnić się od tych domyślnie podanych w 

oświadczeniach wybiegających w przyszłość z powodu dużej różnorodności istotnych czynników. Takimi czynnikami mogą być między innymi: zdolność Grupy do 

osiągnięcia określonych minimalnych wolumenów sprzedaży;  zmiany na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w  sektorze 

samochodowym, podlegającym wysokiej cykliczności; zmiany lokalnych warunków ekonomicznych i politycznych, w tym tych związanych z polityką handlową,  

zdolność Grupy do wzbogacania swojego portfela produktów i do oferowania innowacyjnych produktów; wysoki poziom konkurencyjności w sektorze samochodowym; 
zdolność Grupy do poszerzania swojego poziomu penetracji niektórych marek na rynkach międzynarodowych; różnego rodzaju reklamacje, działania prawne i inne 
potencjalne źródła odpowiedzialności leżące w gestii Grupy, w tym postępowania dotyczące odpowiedzialności za jakość produktu, gwarancji na produkty i kwestii 
ochrony środowiska, dochodzeń rządowych i innych działań prawnych; znaczące koszty operacyjne powiązane z przestrzeganiem norm ochrony środowiska, zdrowia i 
bezpieczeństwa pracy; zdolność Grupy do wzbogacania swojego portfela produktów i do oferowania innowacyjnych produktów; wysoki poziom konkurencyjności w 
sektorze samochodowym, który może wzrastać na skutek konsolidacji; ewentualna niezdolność Grupy w zakresie finansowania  niektórych planów emerytalnych Grupy; 
zdolność Grupy do dostarczania lub organizowania odpowiedniego dostępu do źródeł finansowania dla dealerów Grupy oraz dla klientów detalicznych oraz ryzyko 
związane ze spółką świadczącą usługi finansowe; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego Grupy i poprawy 
działalności, sytuacji finansowej i wyników operacyjnych Grupy; zmiany w zakresie ratingu Grupy; zdolność Grupy do uzyskiwania przewidywanych korzyści z przejęć, 
joint venture i innych sojuszy strategicznych; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; ryzyko związane z 
kontaktami z  pracownikami, dealerami i dostawcami Grupy; wzrost kosztów, zakłócenia dostaw lub brak surowców; rozwój w zakresie kontaktów związkowych, 
przemysłowych  i regulacji w zakresie prawa pracy; zmienność kursu walut; ryzyko kredytowe i inne ryzyka rynkowe; zdolność Grupy do osiągnięcia korzyści 
oczekiwanych z propozycji oddzielenia Ferrari; ryzyka o charakterze politycznym i napięcia społeczne; trzęsienia ziemi i inne naturalne klęski żywiołowe oraz inne 
zagrożenia i niepewności. 
 

Oświadczenia wybiegające w przyszłość zawarte w niniejszym dokumencie należy uważać za obowiązujące jedynie na dzień wydania niniejszego dokumentu i Spółka nie 
zobowiązuje się do aktualizacji lub publicznej korekty takich oświadczeń. Dodatkowe informacje dotyczące firmy i jej działalności, w tym niektóre czynniki mogące mieć 
znaczący wpływ na przyszłe wyniki firmy, zawarte są w dokumentach złożonych przez Spółkę do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), AFM i 
CONSOB. 
 
27 lipca 2017, o godz. 13:00 czasu brytyjskiego letniego, wyniki za drugi kwartał 2017 zostaną przedstawione przez kierownictwo analitykom i głównym inwestorom 
instytucjonalnym podczas conference call, którą można oglądać na żywo, a później w formie nagrania na stronie Grupy http://www.fcagroup.com/it-
it/pages/home.aspx) Przed rozpoczęciem conference call, na stronie spółki zostanie udostępniona prezentacja dotycząca wyników.  
 

 

Londyn, 27 lipca 2017 

http://www.fcagroup.com/it-it/pages/home.aspx
http://www.fcagroup.com/it-it/pages/home.aspx

