Informacja prasowa
ArcelorMittal opublikował wyniki finansowe za trzeci kwartał 2016 roku
Luksemburg, 8 listopada 2016 r. – ArcelorMittal, wiodący na świecie koncern stalowo-wydobywczy,
ogłosił dzisiaj wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy 2016 roku.

BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy (LTIF) wyniósł w trzecim kwartale
0,84 wobec wartości 0,79 odnotowanej w poprzednim kwartale oraz 0,78 osiągniętej w trzecim
kwartale 2015 r.
Przychody operacyjne za trzeci kwartał 2016 r. wyniosły 1,2 mld USD w porównaniu z 1,9 mld
USD w poprzednim kwartale (w którym uwzględniały one jednorazowy zysk w wysokości 0,8
mld USD wynikający ze zmian układu zbiorowego pracy w ArcelorMittal USA)
Wskaźnik EBITDA za trzeci kwartał 2016 r. wyniósł 1,9 mld USD, co stanowi wzrost o 7,1% w
porównaniu z 1,8 mld USD za drugi kwartał 2016 r. W ujęciu rok do roku wskaźnik EBITDA
wzrósł o 40,4%
Dochód netto wyniósł w trzecim kwartale 0,7 mld USD wobec dochodu netto na poziomie 1,1
mld USD w poprzednim kwartale (w którym uwzględniono jednorazowy zysk w wysokości 0,8
mld USD wynikający ze zmian układu zbiorowego pracy w ArcelorMittal USA) oraz straty netto
w wysokości 0,7 mld USD w trzecim kwartale 2015 r.
Wysyłka stali osiągnęła w trzecim kwartale poziom 20,3 mln ton, co stanowi sezonowy spadek
o 8,1% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Wysyłka stali za dziewięć miesięcy 2016 roku
wyniosła 63,9 mln ton, o 1,5% mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego
Zadłużenie netto na dzień 30 września 2016 r. wyniosło 12,2 mld USD wobec wartości 12,7
mld USD odnotowanej w dniu 30 czerwca 2016 r. W porównaniu do poziomu z 30 września
2015 r. (16,8 mld USD), zadłużenie netto zmniejszyło się o 4,6 mld USD
Prognozy na najbliższe miesiące:
Przewiduje się, że niższe ceny stali w Stanach Zjednoczonych – w połączeniu z
konsekwencjami, jakie dla marż w pozostałych obszarach ma dynamiczny wzrost cen węgla
metalurgicznego – przyczynią się do spadku rentowności w czwartym kwartale 2016 r. w
porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r.
Biorąc pod uwagę całoroczny plan inwestycji w kapitał obrotowy na poziomie ok. 1 mld USD
(wobec poprzedniej prognozy wynoszącej ok. 0,5 mld USD), spółka oczekuje, że przepływy

pieniężne z działalności operacyjnej przewyższą w 2016 r. wartość nakładów inwestycyjnych

Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal:
“Wyniki spółki za trzeci kwartał odzwierciedlają postęp, jaki udało nam się osiągnąć w ramach
dążenia do poprawy podstawowych wskaźników biznesowych, jak również korzystniejsze warunki
rynkowe w porównaniu do sytuacji z początku roku. Pomimo sezonowej obniżki w wysyłce stali,
wskaźnik EBITDA wzrósł zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak i w porównaniu z
analogicznym okresem roku ubiegłego.”
„W perspektywie nadchodzących miesięcy rzeczywisty popyt pozostanie stabilny, jednak przyjdzie
nam zmierzyć się z konsekwencjami niespodziewanego i znacznego wzrostu cen węgla. I choć
spodziewamy się, że ceny stali dostosują się z czasem do wyższych kosztów produkcji, to w
okresie przejściowym wyższe ceny węgla nie pozostaną bez wpływu na wysokość marż na
produkty stalowe oraz na wyniki spółki w czwartym kwartale.”
„Nadwyżka zdolności produkcyjnych nadal pozostaje problemem, co wskazuje na konieczność
wdrożenia kompleksowych działań mających na celu zminimalizowanie skutków nieuczciwych
praktyk handlowych we wszystkich kategoriach produktowych. Ogólnie rzecz ujmując, jesteśmy
jednak zadowoleni z postępu, jaki udało nam się poczynić w tym roku. Poszczególne pozycje
naszego bilansu prezentują się dobrze, mogliśmy obserwować pozytywną dynamikę cen na
naszych kluczowych rynkach, a jako organizacja jesteśmy na dobrej drodze do skutecznej
realizacji naszego pięcioletniego planu strategicznego „ Plan działań 2020”.

