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Διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης για τη Jungheinrich κατά το οικονομικό έτος 2017 – επιβεβαίωση των
προβλέψεων.
• Αύξηση 11% στις καθαρές πωλήσεις. Αύξηση νέων παραγγελιών 11% σε αξία και 13% σε
τεμάχια
• Αύξηση στα καθαρά έσοδα κατά 18%
• Αύξηση μερίσματος κατά 14%
• Αυξημένη ζήτηση στην αγορά της κεντρικής Ευρώπης και στον τομέα εξοπλισμού αποθηκών
• Πρόβλεψη καθαρών πωλήσεων για το 2018: €3.6 - €3.7 δισ.
Η Jungheinrich συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία κλείνοντας το οικονομικό έτος 2017 με σημαντική αύξηση
σε όλους τους βασικούς δείκτες. Ειδικότερα, η θετική αυτή τάση προέρχεται από τις πωλήσεις νέων
μηχανημάτων στην αγορα της Ευρώπης καθώς και τη σημαντική ανάπτυξη στον τομέα εξοπλισμού αποθηκών.
Hans-Georg Frey, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jungheinrich AG:
«Η Jungheinrich για ακόμα μία φορά ανταποκρίθηκε στις προβλέψεις της. Μαζί με τους 16.000 εργαζόμενους
μας, συνεχίζουμε την ισχυρή μας ανάπτυξη και φτάνουμε σε νέα ύψη. Ως αποτέλεσμα, επιτεύχθηκαν και πάλι
τα βασικά ορόσημα στην πορεία για την επίτευξη του στόχου των καθαρών ετήσιων πωλήσεων ύψους 4 δις
ευρώ, για το 2020.
Η στρατηγική μας θέση - ειδικά όσον αφορά στις σημαντικές τάσεις της ηλεκτροκίνησης, του αυτοματισμού, της
ψηφιοποίησης και της διασυνδεσιμότητας - μας δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Χάρη στην εμπειρία μας σε
θέματα ενέργειας, η οποία είναι απαράμιλλη στον κλάδο, κατορθώσαμε το 2017 να κερδίσουμε το μεγαλύτερο
συμβόλαιο πώλησης μηχανημάτων στην ιστορία της εταιρείας - περισσότερα από 1.000 μηχανήματα, όλα
εξοπλισμένα με τεχνολογία συσσωρευτών ιόντων λιθίου. Όλο και περισσότεροι πελάτες μας εμπιστεύονται την
αυτοματοποίηση των αποθηκών τους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις, ιδιαίτερα στον
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ως αποτέλεσμα, η Jungheinrich τοποθετείται με επιτυχία ως καινοτόμος
προμηθευτής λύσεων αποθήκευσης απόλυτα προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη.
Η Jungheinrich έχει αλλάξει σημαντικά μέσα στην τελευταία πενταετία. Από το 2013 έχουμε αυξήσει τις καθαρές
πωλήσεις κατά 50%, σχεδόν αποκλειστικά με οργανικη ανάπτυξη. Σήμερα έχουμε παρουσία σε 39 χώρες μέσω
θυγατρικών μας εταιρειών, κάτι που θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
Με βάση την αναμενόμενη θετική τάση της αγοράς, το 2018, περιμένουμε νέες παραγγελίες ύψους από 3,75
έως 3,85 δισ. ευρώ και καθαρές πωλήσεις μεταξύ 3,6 και 3,7 δισ. ευρώ. Πιστεύουμε ότι το EBIT θα κυμανθεί
μεταξύ 270 και 280 εκατομμύρια ευρώ. »
2017: Η Jungheinrich με μια ματιά
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Το 2017, η παγκόσμια αγορά παρουσίασε πολύ ισχυρή ετήσια αύξηση κατά 18% ή 213.000 περονοφόρα
μηχανήματα. Το ήμισυ εξ αυτών οφείλεται στην εξαιρετικά υψηλή ζήτηση από την κινεζική αγορά, η οποία
αυξήθηκε κατά 39%. Ιδιαίτερη σημασία έχει εδώ η ισχυρή άνοδος του αριθμού των παραγγελιών για
περονοφόρα ανυψωτικά αντιβάρου με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Εξαιρουμένης της Κίνας, η παγκόσμια
αγορά αυξήθηκε κατά 12%.
Η αγορά της Β. Αμερικής αυξήθηκε κατά 11% και περισσότερη από τη μισή αύξηση του όγκου της οφείλεται
επίσης στην υψηλότερη ζήτηση για περονοφόρα ανυψωτικά αντιβάρου με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η
ζήτηση στην Ευρώπη, τη βασική αγορά της Jungheinrich, αυξήθηκε κατά 12%, με τη δυτική Ευρώπη να
σημειώνει αύξηση10% και την ανατολική Ευρώπη 20%.
Εισερχόμενες παραγγελίες
Οι εισερχόμενες παραγγελίες νέων μηχανημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται νέα περονοφόρα καθώς και
μηχανήματα για βραχυχρόνια μίσθωση, ανήλθαν σε 123.000 μηχανήματα, 13% περισσότερα από πέρσι
(109.000). Αυτό οφείλεται στη σημαντική αύξηση της ζήτησης, ιδίως στην Ευρώπη.
Η αξία των εισερχόμενων παραγγελιών, η οποία περιλαμβάνει καινούργια μηχανήματα, μηχανήματα για τη
βραχυχρόνια μίσθωση, μεταχειρισμένα μηχανήματα και τις υπηρεσίες after sales, άγγιξε τα €3.560 εκ.
ξεπερνώντας το προηγούμενο έτος (€3.220 εκ.) κατά 11% ή €340 εκ.
Περίπου το ένα τέταρτο αυτού οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης στον κλάδο εξοπλισμού αποθηκών. Οι
παραγγελίες για καινούρια μηχανήματα στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθαν σε €692 εκ. (προηγούμενο έτος: €610
εκ.). Οι παραγγελίες αυτές αντιστοιχούν σε τέσσερις μήνες παραγωγής.
Παραγωγή
Ο όγκος παραγωγής ακολουθεί την εξέλιξη των εισερχόμενων παραγγελιών, με σχετική χρονική υστέρηση. Στα
120.000 μηχανήματα, ο όγκος παραγωγής κατά το έτος αναφοράς υπερέβη το αντίστοιχο νούμερο του
προηγούμενου έτους (106.000) κατά 13%. Η αύξηση του όγκου παραγωγής οφείλεται στην αύξηση των
μηχανημάτων εξοπλισμού αποθηκών. Με ποσοστό 80% επί του συνολικού όγκου παραγωγής, αποτελούν το
μεγαλύτερο τμήμα της εταιρείας.
Καθαρές πωλήσεις
Οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €3.435 εκ., σημειώνοντας αύξηση 11% ή €350 εκ. σε σχέση με
το προηγούμενο έτος (€3.085 εκ.). Η Ευρώπη αντιπροσώπευε 88% (το προηγούμενο έτος 87%) των καθαρών
πωλήσεων. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα των αντίστοιχων αυξήσεων στη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία
και την Ιταλία.
Οι διεθνείς πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11% στα €2.584 εκ. (προηγούμενο έτος €2.332 εκ.). Οι καθαρές
πωλήσεις εκτός Ευρώπης ανήλθαν σε €415 εκ. (προηγούμενο έτος €403 εκ.). Αυτό αντιπροσωπεύει 12% των
ενοποιημένων καθαρών πωλήσεων (προηγούμενο έτος 13%).
Κέρδη
Το EBIT αυξήθηκε κατά €24 εκ., ή 10%, στα €259 εκ. (πέρυσι €235 εκ.). Το EBIT/ROS ανήλθε σε 7,5%, ελαφρά
μειωμένο συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (7,6%). Το ΕΒΤ ανήλθε στα €243 εκ., αυξημένο κατά 13% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος (€216 εκ.). Το EBT/ROS ανήλθε στο 7,1% (πέρυσι 7,0%). Τα καθαρά έσοδα
αυξήθηκαν κατά €28 εκ., ή 18%, στα 182 εκατ. Ευρώ (πέρυσι €154 εκ.). Αντίστοιχη αύξηση σημειώθηκε στα
κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή, τα οποία ανήλθαν σε €1,80 (πέρυσι €1,52).
Μέρισμα
Λόγω της θετικής πορείας των κερδών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Jungheinrich AG εισηγείται 14% υψηλότερη
διανομή μερίσματος στα €0,48 ανά μετοχή (προηγούμενο έτος €0,42) και €0,50 ανά προνομιούχο μετοχή
(προηγούμενο έτος €0,44). Η πρόταση αυτή θα οδηγήσει σε συνολική καταβολή μερίσματος ύψους 50 εκατ.
ευρώ (προηγούμενο έτος: €44 εκ.) και αναλογία 28% (προηγούμενο έτος 29%). Η Jungheinrich ακολουθεί μια
συνεπή μερισματική πολιτική. Ο στόχος είναι να επιστρέφει στους μετόχους μεταξύ 25 και 30 τοις εκατό των
καθαρών αποτελεσμάτων.
Έρευνα και ανάπτυξη
Οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών τρίτων) αυξήθηκαν και
πάλι σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε €77 εκ. (προηγούμενο έτος: €62 εκ.). Αυτό αντιστοιχεί στο 5,3%
(πέρυσι: 4,9%) των καθαρών πωλήσεων που παράγονται από νέα μηχανήματα που σχετίζονται με την έρευνα
και ανάπτυξη.
Ανθρώπινο δυναμικό
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Κατά το εξεταζόμενο έτος, η Jungheinrich αύξησε και πάλι τον αριθμό των εργαζομένων της, με κύριο άξονα τις
ευρωπαϊκές πωλήσεις. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, ο Όμιλος είχε 16.248 υπαλλήλους (προηγούμενο έτος
15.010). Αυτό ισοδυναμεί με αύξηση 8% ή 1.238 εργαζόμενους. Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων εργαζομένων
στην Ευρώπη εντάχθηκε στις εταιρείες πωλήσεων στη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο
και τη Γαλλία. Εκτός Ευρώπης, η ομάδα πωλήσεων της Βραζιλίας είδε μια ιδιαίτερη αύξηση του προσωπικού
της.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Jungheinrich απασχολούσε 3.192 άτομα στη μητροπολιτική περιοχή του
Αμβούργου, εκ των οποίων 1.184 άτομα στην πόλη του Αμβούργου.
Αξιολόγηση της αγοράς και πρόβλεψη για το 2018
Υπό το πρίσμα των θετικών οικονομικών δεικτών σε παγκόσμια κλίμακα, αναμένουμε ότι η ανάπτυξη στην
παγκόσμια αγορά εξοπλισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας το 2018 θα είναι σε μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο
ποσοστό. Πιστεύουμε ότι υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης είναι επίσης πιθανά σε ορισμένες αγορές. Για την
βασική αγορά μας, στην Ευρώπη, προβλέπουμε επίσης αύξηση σε μεσαίο έως υψηλό μονοψήφιο ποσοστό.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες οικονομικές και κλαδικές προβλέψεις, η Jungheinrich προβλέπει για
το 2018 νέες παραγγελίες ύψους μεταξύ €3,75 και €3,85 δισ. (προηγούμενο έτος: €3,56 δισ.). Στοχεύουμε
επίσης σε ελαφρά αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ευρώπη (2017: 21,5%). Οι ενοποιημένες καθαρές
πωλήσεις αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ €3,6 και €3,7 δισ. (2017: €3,44 δισ.).
Σχετικά με την Jungheinrich
Η Jungheinrich (έτος ίδρυσης 1953) βρίσκεται μεταξύ των κυρίαρχων επιχειρήσεων παγκοσμίως σε
Περονοφόρα Ανυψωτικά, Συστήματα Αποθήκευσης & Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Logistics. Με έδρα το
Αμβούργο, ο όμιλος έχει παρουσία σε 39 χώρες μέσω των θυγατρικών του και σε 80 ακόμη χώρες μέσω
συνεργατών. Η Jungheinrich απασχολεί παγκοσμίως περισσότερους από 16.000 υπαλλήλους, επιτυγχάνοντας
πωλήσεις ύψους 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2017. Η μετοχή της Jungheinrich συμπεριλαμβάνεται στο δείκτη
MDAX.
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