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Liikevoitto ja tuottavuus kasvoivat huomattavasti

Henkelin kolmannen neljänneksen tulos vahva
Orgaanisen liikevaihdon kasvu oli 4,2 %

Liikevaihto, johon valuuttakurssit vaikuttivat: 4 184 miljoonaa euroa (-2,6 %)

Oikaistu liikevoitto: +6,5 prosenttia 672 miljoonaan euroon

Oikaistu liikevoittoprosentti (EBIT): +1,4 prosenttiyksikköä 16,1 prosenttiin
Oikaistu tulos etuoikeutettua osaketta kohden (EPS) kasvoi taas
kaksinumeroisella luvulla: +11.1%*

Orgaanisen liikevaihdon erittäin vahva kasvu kasvavilla markkinoilla

Düsseldorf – ”Henkel teki kolmannella neljänneksellä jälleen hyvän tuloksen ja
on pystynyt lisäämään orgaanista kasvua vuosineljänneksittäin vuonna 2013
entistä haastavammasta markkinaympäristöstä huolimatta. Sekä
liikevoittomme että tuottavuutemme kasvoivat huomattavasti,
liikevoittoprosenttimme ylitti 16 prosenttia ensimmäisen kerran,” Henkelin
pääjohtaja Kasper Rorsted sanoi. ”Orgaanisen liikevaihtomme kasvu oli
vakaata kaikkien liiketoiminta- ja markkina-alueidemme ansiosta. Kasvavat
markkinat osoittivat jälleen kerran erittäin dynaamista kehitystä.
Valuuttakurssit vaikuttivat kuitenkin negatiivisesti raportoituun liikevaihtoon.”

Loppuvuoden osalta Rorsted totesi: ”Taloudellinen ympäristö pysyy vaikeana.
Siksi jatkamme prosessien ja rakenteiden sopeuttamista, jotta voimme
parantaa joustavuuttamme ja tehokkuuttamme entisestään tässä epävakaassa
markkinaympäristössä.”

* Sovellettaessa muuttunutta IAS 19 -standardia vuodentakaiseen neljännekseen kasvu on 13,4 prosenttia.



Henkel AG & Co. KGaA, Corporate Communications Page 2/3

Vuoden 2013 tavoitteet vahvistettiin – korkeampaa marginaalia odotettiin

”Kuten aiemmin on mainittu, odotamme orgaanisen liikevaihdon kasvavan 3–5
prosenttia koko tilikaudella ja oikaistun tuloksen osaketta kohden (EPS)
nousevan noin 10 prosenttia. Nostamme ennusteemme oikaistulle
liikevoittoprosentille noin 14,5 prosentista noin 15 prosenttiin”, Kasper Rorsted
sanoo.

Liikevaihto- ja tuloskehitys vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

Henkelin myynti vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä oli 4 184 miljoonaa euroa.

Tämä oli 6,7 prosenttia pienempi vuodentakaiseen verrattuna valuuttakurssien

negatiivisten vaikutusten takia. Nimellisesti liikevaihto heikkeni 2,6 prosenttia.

Orgaanisen liikevaihdon kasvu, jossa ei ole huomioitu valuuttakurssien ja

yritysostojen/yritysmyyntien vaikutusta, saavutti 4,2 prosenttia kaikkien liiketoiminta-

alueiden myötävaikuttaessa kehitykseen.

Laundry & Home Care (pesu- ja puhdistusaineet) -liiketoiminta-alueen vahva

orgaaninen kasvu oli 5,5 prosenttia, ja Beauty Care (kauneudenhoito) -liiketoiminta-

alueen vahva orgaaninen kasvuprosentti oli 3,1. Myös Adhesive Technologies
(liimateknologiat) -liiketoiminta-alue kasvoi vahvasti, kun orgaaninen liikevaihto

kasvoi 4,2 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen neljännekseen.

Kertaluonteisilla voitoilla, kertaluonteisilla kuluilla ja uudelleenjärjestelykuluilla

oikaistu liikevoitto parani 6,5 prosenttia 631 miljoonasta eurosta 672 miljoonaan

euroon. Kaikki kolme liiketoiminta-aluetta myötävaikuttivat kehitykseen. Raportoitu

liikevoitto (EBIT) oli 649 miljoonaa euroa verrattuna 586 miljoonaan euroon vuoden

2012 kolmannella neljänneksellä.

Oikaistu liikevoittoprosentti kasvoi 1,4 prosenttiyksikköä 14,7 prosentista 16,1

prosenttiin. Raportoitu liikevoittoprosentti oli 15,5 prosenttia vuodentakaisen

vertailukauden 13,6 prosenttiin verrattuna.
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Henkelin taloudellinen tulos nousi 27 miljoonaa euroa -25 miljoonaan euroon, mikä

johtui pääasiassa vahvemmasta nettorahoitusasemasta ja valuuttasuojausten

paremmasta tuloksesta. Veroaste oli 24,8 prosenttia verrattuna vuodentakaisen

vertailukauden 24,7 prosenttiin.

Henkel Groupin tulevaisuuden näkymät vuonna 2013

Henkel odottaa edelleen orgaanisen liikevaihdon kasvavan 3–5 prosenttia tilikaudella

2013. Yhtiö uskoo, että jokainen liiketoiminta-alue kasvaa tämän verran. Henkel

määrittää odotuksensa oikaistulle liikevoittoprosentille noin 14,5 prosentista noin 15

prosenttiin (2012: 14,1 prosenttia) ja olettaa, että kaikki liiketoiminta-alueet

vaikuttavat kasvuun vuodentakaista enemmän. Lisäksi Henkel odottaa oikaistun

tuloksen etuoikeutettua osaketta kohden kasvavan noin 10 prosenttia (2012: 3,70

euroa).

Tämä on lyhennetty versio lehdistötiedotteesta, joka on saatavana englanninkielisenä
lehdistöosiossamme. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen katsaus, muuta ladattavaa tietoa ja linkki
puhelinkonferenssilähetykseen on lehdistöosiossa osoitteessa
http://www.henkel.com/press/2013-11-12-publication-report-q3-2013-43282.htm
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