
 

 

FCA zamknął trzeci kwartał na rekordowym poziomie 1,5 miliarda euro ze skorygowanym 
o 29% zyskiem EBIT, skorygowanym zyskiem netto równym 740 milionów euro i zyskiem 
netto wynoszącym 606 milionów euro. Marża Grupy ze skorygowanym zyskiem EBIT  
wzrosła o 130 punktów bazowych do 5,6%. Na rok bieżący cele skorygowano w górę.  

 
 Sprzedaż samochodów na poziomie globalnym wyniosła łącznie

(1)
 1.123.000 sztuk, utrzymując się zasadniczo na poziomie trzeciego 

kwartału 2015 roku. Marka Jeep uzyskała  łączny(1) wzrost sprzedaży o 3% . 
 Przychody netto wyniosły 26,8 miliardów euro, utrzymując się na poziomie trzeciego kwartału 2015. 
 Skorygowany zysk EBIT wyniósł 1.500 miliona euro, wykazując wzrost o 29% oraz poprawę we wszystkich sektorach za wyjątkiem LATAM; 

EBIT wyniósł 1.341 milionów euro w stosunku do 225 milionów euro uzyskanych w analogicznym okresie 2015 roku. 
 Skorygowany zysk netto był ponad trzykrotnie wyższy i wyniósł 740 milionów euro; zysk netto był równy 606 milionów euro, osiągając 

wzrost o miliard euro w stosunku do trzeciego kwartału 2015 roku. 
 Zadłużenie przemysłowe netto wzrosło o 1,0 miliard euro w stosunku do sytuacji z czerwca 2016, głównie na skutek normalnej 

sezonowości kapitału obrotowego. 
 Rośnie do 12,5% udział w rynku (+30 pb) w Stanach Zjednoczonych i 6,1% (+40pb) w Europie; umocniła się pozycja lidera w Brazylii, gdzie 

osiągnięto udział w rynku na poziomie 18,6% 

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES  – Rezultaty finansowe 
01.01 – 30.09   3- ci kwartał 

2016 2015
(2)

 Zmiana  
(w milionach euro, za wyjątkiem innych 
wskazań) 2016 2015

(2)
 Zmiana 

3.487 3.481 6 —%  Ogółem sprzedaż(1)
(w tysiącach sztuk) 1.123 1.138 (15) (1)% 

3.327 3.396 (69) (2)%  Sprzedaż skonsolidowana(1)
(w tysiącach sztuk) 1.066 1.112 (46) (4)% 

81.299 81.181 118 —%  Przychody netto 26.836 26.798 38 —% 

3.708 2.147 1.561 +73%  EBIT 1.341 225 1.116 +496% 

4.507 3.264 1.243 +38%  Skorygowany zysk EBIT(3) 1.500 1.163 337 +29% 

1.405 (103) 1.508 n.z.(7)  Zysk/(strata) netto 606 (387) 993 n.z.(7) 

1.977 613 1.364 +223%  Skorygowany zysk netto(3) 740 210 530 +252% 

0,890 (0,075) 0,965 n.z.(7)  EPS rozwodniony (w euro) 0,388 (0,255) 0,643 n.z.(7) 

1,256 0,399 0,857 +215%  EPS rozwodniony skorygowany(3) (w euro) 0,474 0,140 0,334 +239% 

6.514  5.049(5) 1.465   Zadłużenie przemysłowe (3) 6.514 5.474(4) 1.040  
25.292  27.786(5) (2.494)   Zadłużenie 25.292 25.374(4) (82)  
23.197  24.557(5) (1.360)   Całkowita dostępna płynność 23.197 24.748(4) (1.551)  

SKORYGOWANY ZYSK EBIT 

 

SKORYGOWANY ZYSK NETTO 
•  Trzeci rekordowy kwartał  został osiągnięty dzięki stale utrzymującym się 

mocnym wynikom dla NAFTA i Komponentów, z istotną poprawą wyników 
dla APAC, Maserati i EMEA 

•  LATAM prawie na równi, pomimo trudnych warunków na rynku 
•  Marża NAFTA wzrosła do 7,6% z 6,7%  
•  Marża powróciła to dwucyfrowej liczby dla Maserati (11,8%) 

•  Poprawa spowodowana przede wszystkim doskonałymi wynikami 
operacyjnymi. 

•  Zobowiązania finansowe netto spadają o 93 milionów euro - do 528 
milionów euro, głównie ze względu na zmniejszenie się zadłużenia brutto 

•  Podatki odnoszące się do skorygowanego zysku netto zredukowały się do 
232 milionów euro w stosunku do 332 milionów euro, głównie ze względu 

na większe wykorzystanie ulg podatkowych 

ZADŁUŻENIE PRZEMYSŁOWE   CEL 2016 
•  Generowanie środków pieniężnych zarządzania operacyjnego równe jest 

0,8 miliarda euro, z uwzględnieniem negatywnego wpływu sezonowego 
wzrostu kapitału obrotowego równego 1,2 miliarda euro 

•  Inwestycje równe 2,0 miliardom euro, na poziomie trzeciego kwartału 
2015 

•  Dostępna płynność finansowa pozostała na mocnym poziomie 23,2 
miliarda euro 

Grupa podnosi cele na bieżący rok ze względu na mocne wyniki operacyjne 
za pierwsze dziewięć miesięcy: 
•  Przychody netto> 112 miliardów euro (potwierdzone) 
•  Skorygowany zysk EBIT(6)> 5,8 miliarda euro (w stosunku do > 5,5 

miliardów euro) 
•  Skorygowany zysk netto(6)> 2,3 miliarda euro (w stosunku do> 2,0 miliardów 

euro) 
•  Zadłużenie przemysłowe < 5,0 miliardi di euro (confermato) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(1) 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) Rezultaty Grupy zostały ponownie określone, aby wyłączyć Ferrari, zgodnie z prezentacją Ferrari- Discontinued Operation za rok obrachunkowy zamknięty na 
dzień 31 grudnia 2015; patrz strona 8,aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy aktualnymi rezultatami, a rezultatami opublikowanymi wcześniej; (3) patrz strona 7, aby zapoznać się z 
uzgodnieniami pomiędzy skorygowanym zyskiem EBIT, a zyskiem EBIT, skorygowanym zyskiem netto i zyskiem netto, rozwodnionym skorygowanym zyskiem EPS a EPS rozwodnionym i strona 8, 
aby zapoznać się z uzgodnieniami pomiędzy zadłużeniem przemysłowym, a zadłużeniem; (4) Na 30 czerwca 2016; (5) Na 31 grudnia 2015; (6) Takie dodatkowe pomiary podawane są jako “nie-
GAAP”; nie są podawane cele do porównania dla pozycji w budżecie IFRS, ponieważ przychody i zobowiązania wynikające ze skorygowanego zysku EBITi ze skorygowanego zysku netto, w oparciu 
o zastosowane przez Grupę kryteria są z definicji nieprzewidywalne i niepewne; (7) dana nie ma znaczącego wpływu.
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Rezultaty według sektora działalności 
 

Przychody netto i skorygowany zysk EBIT według sektora działalności 
Przychody netto   Skorygowany zysk EBIT 

3 ̊kwartał   3 ̊kwartał 

2016 2015  (wmilionach euro) 2016 2015 

16.810  17.704   NAFTA 1.281  1.186  

1.491  1.515   LATAM (16) 

 

28  

861  842   APAC 21  (83) 

 5.070  4.611   EMEA 104  20  

873  516   Maserati 103  12  

2.390  2.348   Komponenty 112  98  

(659) 

 

(738) 

 

 Pozostałe działalności, nieprzydzielone pozycje i korekty (105) 

 

(98) 

 26.836  26.798   Suma 1.500  1.163  

 

NAFTA 3 ̊kwartał  Zmiana 

 
2016 2015  Rzeczywista 

Uwzględniając  

 stały kurs 

Sprzedaż (w tysiącach sztuk) 627 685  (8)%  

Przychody netto (w milionach euro) 16.810 17.704  (5)% (5)% 

Skorygowany zysk EBIT (w milionach euro) 1.281 1.186  +8% +8% 

Marża ze skorygowanym zyskiem EBIT 7,6% 6,7%  +90 pb  

 

 

Wzrost marży ze 
skorygowanym 
zyskiem EBIT o 90 
punktów bazowych 
do 7,6%. 
Zwiększenie udziału 
w rynku o 30 
punktów bazowych 
w Stanach 
Zjednoczonych (8) 
  

•  Spadek sprzedaży spowodowany głównie zaplanowanym zmniejszeniem ilości dla Chryslera 200 i Dodge’a Dart w 

związku z wprowadzeniem planu wyrównania zdolności produkcyjnych w NAFTA: USA -45.000 sztuk (-8%), Kanada 

-9.000 sztuk (-13%), Meksyk -4.000 sztuk (-13%) 

•  Spadek przychodów netto dla najmniejszej sprzedaży i większa waga sprzedaży dla flot, częściowo 

skompensowane przez korzystny miks produktów 

•  Rośnie skorygowany zysk EBIT głównie ze względu na lepsze ceny (po odjęciu negatywnego efektu wynikającego z 

przelicznika dolara kanadyjskiego do meksykańskiego peso), oszczędności w zakupach oraz mniejsze koszty 

gwarancji, częściowo skompensowane niższymi przychodami, zwiększeniem kosztów materiałów w związku z 

bogatszym wyposażeniem samochodów oraz wyższymi kosztami produkcji. 

•  Skorygowany zysk EBIT wyłącza zobowiązania netto w wysokości 149 milionów euro przede wszystkim z powodu 

oszacowania kosztów kampanii nawrotowej, dla której obowiązuje procedura z dostawcą Komponentów. Pomimo, 

że FCA twierdzi, że odpowiedzialność za kampanię ponosi dostawca części, na dzień 30 września 2016 nie został 

zaksięgowany żaden odzysk, z zastosowaniem zasad księgowych, ponieważ nie zostało jeszcze osiągnięte 

porozumienie z tym dostawcą. 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(8) Dane odnoszące się do sprzedaży odzwierciedlają sprzedaż klientom finalnym,  flotom i w ograniczonym stopniu jednostkom bliskim Grupie. Sprzedaż przez sieć klientom finalnym podawana 

jest za pośrednictwem nowego systemu pomiaru. 
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LATAM 3 ̊kwartał  Zmiana 

 2016 2015  Rzeczywista 
Uwzględniając   

stały kurs 
Sprzedaż (w tysiącach sztuk) 111 140  (21)%  

Przychody netto (w milionach euro) 1.491 1.515  (2)% (7)% 

Skorygowany zysk EBIT (w milionach euro) (16) 28  n.z.(7) n.z.(7) 

Marża ze skorygowanym zyskiem EBIT (1,1)% 1,8%  n.z.(7)  

 

 

Pozycja lidera 
rynku 
potwierdzona w 
Brazylii, z nowym 
udziałem równym 
18,6% 

 •  Spadek sprzedaży odzwierciedla trudne warunki rynkowe w Brazylii, spowodowane słabą gospodarką, 

częściowo skompensowaną poprawą w Argentynie: spadek w Brazylii o 30.000 sztuk (-26%).Wzrost w 

Argentynie o 2.000 sztuk (+8%) 

•  Spadek przychodów netto głównie z powodu mniejszej sprzedaży, częściowo skompensowanej 

korzystnym miksem produktów, który można przypisać nowemu Fiatowi Toro 

•  Spadek skorygowanego zysku EBIT przede wszystkim ze względu na wzrost kosztów spowodowany 

inflacją i niekorzystnym kursem 

 

 

 
 

APAC 3 ̊kwartał  Zmiana 

 2016 2015  Rzeczywista 
Uwzględniając  

stały kurs 
Sprzedaż (w tysiącach sztuk) 22 30  (27)%  

Przychody netto (w milionach euro) 861 842  +2% +2% 

Skorygowany zysk EBIT (w milionach euro) 21 (83)  n.z.(7) n.z.(7) 

Marżaze skorygowanym zyskiem EBIT 2,4% (9,9)%  n.z.(7)  

 

 

Wzrost sprzedaży  
Jeepa o 76%, 
uzyskany dzięki 
przejściu na 
produkcję lokalną 
w Chinach 

 •  Spadek sprzedaży, który można przypisać przejęciem produkcji Jeepa w Chinach przez spółkę joint 

venture z GAC. O 69% do 61.000 sztuk wzrosła sprzedaż ogółem (w tym samochodów 

produkowanych przez joint venture). 

•  Odnotowuje się delikatny wzrost przychodów netto głównie ze względu na korzystny mix 

samochodów w Chinach i większą sprzedaż Komponentów dla JV w Chinach, która skompensowała 

spadek sprzedaży 

•  Poprawa skorygowanego zysku EBIT, którą zasadniczo można przypisać korzystnemu mixowi 

importowanych samochodów,  niższym cenom, które można powiązać z systemem zachęt do 

sfinalizowania zakupu samochodów, których import w większości jest  zakończony i poprawie 

rezultatów JV w Chinach 
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EMEA 3 ̊kwartał  Zmiana 

 
2016 2015  Rzeczywista 

Biorąc pod uwagę 
stały kurs 

Sprzedaż (w tysiącach sztuk) 295 250  +18%  

Przychody netto (w milionach euro) 5.070 4.611  +10% +12% 

Skorygowany zysk EBIT (w milionach euro) 104 20  +420% +414% 

Marżaze skorygowanym zyskiem EBIT 2,1% 0,4%  +170 pb  

 

 

Ciągła poprawa 
zysków i marż z 
rosnącym udziałem 
w rynku 

 •  Rośnie udział w rynku w Europie (EU28+EFTA) dla samochodów osobowych o 40 pb do 6,1% (+70 pb do 28,9% we 

Włoszech) i o 30 pb do 11% dla lekkich samochodów dostawczych(9) (+70 pb do 45,2% we Włoszech) 

•  O 16% do 229.000 sztuk wzrosła sprzedaż samochodów osobowych. Sprzedaż lekkich samochodów dostawczych 

wzrosła o 24% do 66.000 sztuk. 

•  Wzrost przychodów netto głównie spowodowany jest zwiększeniem się ilości oraz korzystnym mixem 

produktowym, w dużej części przypisywanym nowej rodzinie Fiata Tipo 

•  Wzrost skorygowanego zysku EBIT, który zasadniczo można przypisać wzrostowi przychodów, oszczędnościom w 

zakupach, poprawie rezultatów joint venture i korzystnemu przelicznikowi, częściowo skompensowany jest przez 

wzrost kosztów reklamy związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów i większymi kosztami badań i 

produkcji 

 

 

MASERATI 3 ̊kwartał  Zmiana 

 
2016 2015  Rzeczywista 

Uwzględniając  

stały kurs 

Sprzedaż (w sztukach) 10.656 6.916  +54%  

Przychody netto (w milionach euro) 873 516  +69% +73% 

Skorygowany zysk EBIT (w milionach euro) 103 12  +758% +779% 

Marża ze skorygowanym zyskiem EBIT 11,8% 2,3%  +950 pb  

 

 

Powrót do 
dwucyfrowej 
marży ze 
skorygowanym 
zyskiem EBIT 11,8% 

 •  Wzrost sprzedaży podciągnięty dzięki wprowadzeniu na rynek nowego Levante, częściowo 

skompensowany przez spadek odnotowany przez Ghibli, przy znaczącym wzroście na wszystkich 

obszarach geograficznych: Chiny (+109%), Ameryka Północna (+42%) i Europa (+67%) 

•  Wzrost przychodów netto głównie ze względu na wzrost sprzedaży, pozytywny efekt cenowy oraz 

korzystny miks produktów głównie za sprawą nowego Levante 

•  Wzrost skorygowanego zysku EBIT ze względu na wzrost przychodów netto, częściowo 

skompensowany wzrostem kosztów przemysłowych i wprowadzeniem samochodu na rynek 

 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(9) Z powodu braku dostępności danych na temat lekkich samochodów dostawczych we Włoszech, przedstawione dane bazują na ekstrapolacji danych i mogą zatem występować różnice w 
stosunku do danych rzeczywistych. 
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KOMPONENTY (Magneti Marelli, Comau i Teksid) 3 ̊kwartał  Zmiana 

 2016 2015  Rzeczywista 
Uwzględniając   

 stały kurs 

Przychody netto (w milionach euro) 2.390 2.348  +2% +2% 

Skorygowany zysk EBIT (w milionach euro) 112 98  +14% +18% 

Marża ze skorygowanym zyskiem EBIT 4,7% 4,2%  +50 pb  

 

 

Nadal doskonałe 
wyniki, z marżą 
skorygowanego 
zysku EBIT równą 
4,7% (rosnąco) 

 •  Wzrost przychodów netto odzwierciedla wzrost ilości oraz najkorzystniejszy miks Magneti Marelli, 

częściowo skompensowany mniejszymi ilościami Comau 

•  Wzrost skorygowanego zysku EBIT za sprawą większych przychodów, częściowo skompensowany 

wyższymi kosztami przemysłowymi 

•  W segmencie non-captive Magneti Marelli odnotowuje wzrost przychodów netto na poziomie 69%, tak 

jak w trzecim kwartale 2015. 
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Działalność marek 

 

 

▪  We wrześniu w zakładzie Pernambuco w Brazylii rozpoczęła się produkcja nowego, 
kompaktowego SUV’a Jeep Compass. Jest to model, który będzie sprzedawany na ponad 100 
rynkach całego świata i oferowany z 17 różnymi, oszczędnymi silnikami. Nowy model będzie 
produkowany w Chinach, Indiach i Meksyku 

▪  Wprowadzenie marki Jeep na rynek hinduski wraz z rozpoczęciem na rynku sprzedaży Jeepa 
Wranglera i Jeepa Grand Cherokee w miesiącu sierpniu 

▪  Szósty rok z rzędu, Jeep Grand Cherokee wygrał edycję 2016 “Best-in-Class Ideal Vehicle 
Award” w segmencie średnich SUV’ów organizowaną przez Auto Pacific 

 
 

  

▪  Wprowadzenie w lipcu  na rynek wersji po re stylingu - Maserati Quattroporte oraz Maserati 
Ghibli  

▪  Wprowadzenie na rynek nowego Maserati Levante w APAC (lipiec) i NAFTA (sierpień) 

 

 

 

▪  Wśród nagród zdobytych przy okazji konkursu “Autonis 2016” zorganizowanego przez 
niemiecki magazyn motoryzacyjny Auto Motor und Sport: 
▪  Marka Alfa Romeo została wybrana “Design Brand of the Year” 
▪  Nowa Alfa Romeo Giulia okazała się  samochodem pośród średnich samochodów 

osobowych 
▪  Alfa Romeo MiTo zdobyła pierwsze miejsce w segmencie małych aut 

 

 

 

▪  Nowy Chrysler Pacifica: 
▪  zdobył nagrodę “2016 Top Safety Pick+” od Insurance Institute for Highway Safety (IIHS)  
▪  został ujęty w pierwszej dziesiątce klasyfikacji “10 Best User Experiences 2016” Warda 

 

  

▪  Nowa globalna rodzina silników o małej pojemności, Firefly, zadebiutowała w wersji MY 2017 
Fiata Uno. Są to dwa silniki, jeden trzycylindrowy o pojemności 1,0 litra i jeden 
czterocylindrowy o pojemności 1,3 litra, które będą montowane są w samochodach z 
najmniejszych segmentów w Brazylii i na innych rynkach w Europie, Afryce i Azji 

 

 
 

▪  Abarth 124 Spider zadebiutował w Japonii w sierpniu podczas Japońskiego Salonu 
Samochodowego Automobile Council 

▪  Abarth 595 został nagrodzony w kategorii „minicar” podczas “Autonis 2016”, konkursu 
zorganizowanego przez niemiecki magazyn motoryzacyjny Auto Motor und Sport 

 

 

 

▪  Dodge Challenger wygrał edycję 2016 “Best-in-Class Ideal Vehicle Award” w segmencie 
sportowych samochodów, organizowaną przez AutoPacific 

 

 
 

▪  Przy okazji “State Fair of Texas” zostały zaprezentowane modele Ram 1500 Lone Star Silver 
Edition, wersja bardziej luksusowa i funkcjonalna oraz Ram TRX Concept o mocy 575 KM 

▪  Została zapowiedziana nowa edycja specjalna 2017 - Ram 1500 Night Package, ze znaczkiem, 
grillem i felgami polakierowanymi na czarno 
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Uzgodnienia 

01.01 – 30.09 Skorygowany zysk EBIT z zyskiem EBIT 3 ̊ kwartał 

2016 2015 (w milionach euro) 2016 2015 

4.507 3.264 Skorygowany zyskEBIT(10) 1.500 1.163 

(414) — Kampanie nawrotowe – układ napełniania poduszek powietrznych — — 

(157) — Przewidywana kampania nawrotowa – w trakcie procedura z dostawcą 
dostawcą 

(157) — 

(156) — Uzgodnienie zdolności produkcyjnych w NAFTA — — 

— (761) Zmiana w kosztach szacowanych na przyszłe kampanie nawrotowe — (761) 

— (142) Eksplozja w porcie Tiencin w Chinach — (142) 

(19) (80) Dewaluacja pieniądza w Wenezueli — — 

— (81) 

Porozumienie U.S. National Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA)  — — 

(66) (25) Koszty/(przychody) wynikające z  restrukturyzacji 1 (13) 

(16) (15) Utrata wartości aktywów (16) (11) 

13 — Dodatkowe przychody z cesji udziałów 8 — 

16 (13) Inne 5 (11) 

(799) (1.117) Suma korekt (159) (938) 

3.708 2.147 EBIT 1.341 225 

01.01 – 30.09 

Skorygowany zysk netto z zyskiem (stratą) 
netto 3 ̊ kwartał 

2016 2015 (w milionach euro) 2016 2015 

1.977 613 Skorygowany zysk netto(11) 740 210 

(799) (1.117) Korekta (jak wyżej) (159) (938) 

227 401 Łączny wpływ fiskalny na korekty 25 341 

(572) (716) Suma korekt, po potrąceniu podatków (134) (597) 

1.405 (103) Zysk/(strata) netta 606 (387) 

01.01 – 30.09 

EPS rozwodniony, skorygowany z EPS 
rozwodnionym 3 ̊ kwartał 

2016 2015  2016 2015 

1,256 0,399 EPS rozwodniony skorygowany (€/akcję) (12) 0,474 0,140 

(572) (716) Suma korekt, po potrąceniu podatków (w milionach euro) (134) (597) 

(0,366) (0,474) Wpływ korekt na rozwodnione EPS (€/akcję) (0,086) (0,395) 

0,890 0,075 EPS rozwodniony (€/akcję) 0,388 (0,255) 

1.563.044 1.510.274 

Średnia ważona liczby akcji uwzględniana w celach obliczenia 
rozwodnionego EPS (w tys.) 1.565.634 1.511.370 

__________________________________________________________________________________________________  

 

(10) Skorygowany zysk EBITjest obliczany wyłączając z zysku EBIT następujące pozycje: dodatkowe przychody /(dodatkowe koszty) z cesji udziałów, koszty restrukturyzacji, utratę wartości z 

działalności i pozostałe nietypowe przychody/(obciążenia) traktowane jako zdarzenia rzadkie lub odrębne o charakterze sporadycznym (11) Skorygowany zysk netto jest obliczany wyłączając z 

zysku netto te same pozycje, które zostały wykluczone ze  skorygowanego zysku EBIT jak również odnośne skutki fiskalne; (12) Rozwodniony skorygowany zysk EPS jest obliczony, korygując EPS 

rozwodniony, aby uwzględnić skutki pozycji wykluczonych ze skorygowanego zysku EBIT.    
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Zadłużenie przemysłowe z zadłużeniem Na 30 września 2016 Na 30 czerwca 2016 

(w milionach euro)   

Zadłużenie przemysłowe (13) 6.514 5.474 

Zadłużenie netto spółek usług finansowych 1.708 1.689 

Zadłużenie netto 8.222 7.163 

Należności finansowe bieżące w stosunku do współkontrolowanych spółek usług finansowych  62 50 

Inne aktywa/(pasywa) finansowe netto 48 (397) 

Rynkowe papiery wartościowe 334 414 

Dostępność i ekwiwalentne środki 16.626 18.144 

Zadłużenie 25.292 25.374 

 

 

Poniższa tabela zawiera uzgodnienia pomiędzy rezultatami Grupy za trzeci kwartał,  a pierwszymi dziewięcioma miesiącami 

2015 roku omawianymi w niniejszym komunikacie (które wyłączają Ferrari) oraz wcześniej opublikowanymi rezultatami Grupy  

01.01 – 30.09 2015   3° Kwartał 2015 

Rezultaty 

z wyłączeniem 
Ferrari (zgodnie z 

niniejszym 
komunikatem) 

Ferrari, bez 
wyłączeń 

wewnątrzgrupow
ych(14) 

Rezultaty 

w tym Ferrari 
(zgodnie z 

wcześniejszą 
publikacją)  

(w milionach euro, za wyjątkiem 
innych wskazań) 

Rezultaty 
z wyłączeniem 

Ferrari (zgodnie z 
niniejszym 

komunikatem) 

Ferrari, bez 
wyłączeń 

wewnątrzgrupow
ych(14) 

Rezultaty 
w tym Ferrari 

(zgodnie z 
wcześniejszą 

publikacją) 

3.396 6 3.402 
 

Sprzedaż skonsolidowana 

(w tysiącach sztuk) 1.112 2 1.114 

81.181 1.911 83.092  Przychody netto 26.798 670 27.468 

2.147 353 2.500  EBIT 225 135 360 

3.264 364 3.628  Skorygowany zysk EBIT 1.163 140 1.303 

(103) 229 126  Zysk/(strata) netta (387) 88 (299) 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________  
 (13) Zadłużenie przemysłowe jest obliczane w następujący sposób: zadłużenie plus inne pasywa finansowe związane z działalnością przemysłową minus (i) dostępność i środki ekwiwalentne, (ii) 

rynkowe papiery wartościowe, (iii) należności finansowe bieżące w stosunku do spółek Grupy lub współkontrolowanych spółek usług finansowych i (iv) inne działania finansowe. W związku z tym, 

zadłużenie, dostępność oraz inne aktywa/ pasywa finansowe związane ze spółkami usług finansowych są wyłączone z obliczeń zadłużenia przemysłowego; (14) kwoty podane dla Ferrari mogą nie 

pokrywać się z tymi z rachunku zysków i strat Ferrari, ponieważ wyłączają operacje pomiędzy Ferrari a innymi spółkami Grupy. 
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Niniejszy dokument, a w szczególności część pt. „Cele 2016”, 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”, „zamierza” 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;  rozwój na globalnych rynkach finansowych i ogólne warunki ekonomiczne; zmiany popytu w  sektorze samochodowym, 
podlegającym wysokiej cykliczności; 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; zmiany w zakresie ratingu Grupy; zdolność Grupy do uzyskiwania przewidywanych korzyści z przejęć, joint venture i innych sojuszy 
strategicznych; zdolność Grupy do realizowania wydajności produkcyjnej; potencjalny deficyt 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; zdolność Grupy do dostępu do źródeł finansowania w celu realizacji planu przemysłowego Grupy i poprawy działalności, sytuacji 
finansowej i wyników operacyjnych Grupy; różnego rodzaju reklamacje, działania prawne i inne potencjalne źródła odpowiedzialności leżące w gestii 
Grupy; zakłócenia spowodowane niestabilnością o charakterze politycznym, społecznym i ekonomicznym; znaczące koszty operacyjne dotyczące ochrony 
środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa na stanowisku pracy; rozwój w zakresie kontaktów związkowych i regulacji w zakresie prawa pracy; wzrost 
kosztów, zakłócenia dostaw lub brak surowców; 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. 
 
25 października 2016, o godz. 13.30 czasu brytyjskiego letniego wyniki za trzeci kwartał 2016 zostaną przedstawione przez kierownictwo analitykom i 
głównym inwestorom instytucjonalnym podczas conference call, która można oglądać na żywo i, później w formie nagrania na stronie Grupy 
(http://www.fcagroup.com/en-us/pages/home.aspx). Przed rozpoczęciem conference call, na stronie spółki zostanie udostępniona odnośna prezentacja 
dotycząca wyników.  
 
 

Londyn, 25 października 2016 

 

 

http://www.fcagroup.com/en-us/pages/home.aspx

