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O time de competição de iate Gladiator, patrocinado pelo grupo, teve sua 
primeira vitória na temporada de 2022 no 3º dia da SUPER SÉRIE TP52 
inaugural, em Baiona, no noroeste da Espanha em maio. Levando a marca 
Bergen Engines, a mais recente aquisição do grupo, em comum com todos os 
negócios da Langley, a SUPER SÉRIE TP52 representa a mais avançada 
tecnologia em seu ramo, atrai pessoas altamente talentosas e é conduzida com 
os mais altos padrões de integridade.

 
 3 divisões principais
         +de 90 subsidiárias 
              mais de 5.300 funcionários
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Semestre atual 

encerrado em  

30 de junho de   

2021

€´000

Semestre atual 

encerrado em  

30 de junho de 

2022

€´000

Previsão anual 

encerrando em  

31 de dezembro de   

2022 

€´000

FATURAMENTO 363.902 542.644 1.275.497

LUCROS OPERACIONAIS 12.028 20.689 59.559

LUCROS PRÉ-FIXADOS 11.977 20.509 59.830

ATIVOS LÍQUIDOS 738.935 844.396 873.280

CAIXA 311.889 254.790 282.180

PEDIDOS EM CARTEIRA 381.696 927.306 987.844

No. No. No.

FUNCIONÁRIOS 4.602 5.315 5.349

Principais Destaques
Semestre encerrado em Junho de 2022



No primeiro semestre até 30 de junho de 2022, o grupo 
registrou lucros antes dos impostos de €20,5 milhões 
sobre um faturamento de €542,6 milhões. Isso comparado 
aos €12,0 milhões no mesmo período do ano passado 
sobre um faturamento de €363,9 milhões.

Em 30 de junho, o saldo consolidado de caixa ficou em 
€254,8 milhões (junho de 2021: €311,9 milhões) e ativos 
líquidos em €844,4 milhões (junho de 2021: €738,9 
milhões). Não houve dividendos acionários no período.

Pedidos em carteira no final do período ficaram em €927,3 milhões (junho de 2021: 
€381,7 milhões)

LANGLEY HOLDINGS plc

2022 se iniciou com recorde em pedidos em carteira no grupo. Seguindo o golpe econômico deixado pelo 
Covid-19, a recuperação estava bem encaminhada no início do ano e a entrada de pedidos se fortaleceu 
ainda mais no primeiro semestre em todas as divisões, alcançando um novo recorde alto no semestre.

Pedidos em carteira: um novo recorde alto de €927 
milhões no semestre 

Entretanto, os problemas na cadeia de abastecimento continuam a desafiar virtualmente todos os nossos 
negócios e elevar a inflação, o que começou por volta de um ano atrás e que continua em um nível nunca visto 
desde os anos setenta e oitenta. Isso resultou em uma erosão na margem de vários de nossos negócios.

Embora o Covid-19 não represente uma grave ameaça à saúde para a maioria de nós, a virulência das 
recentes cepas fez com que o absenteísmo relacionado ao Covid-19 em toda a nossa força de 
trabalho esteja atualmente em alta, pesando ainda mais sobre o desempenho do grupo.

Consequentemente, os resultados em junho estão um pouco abaixo da meta, embora não 
significativamente, pois os fatores acima foram em grande parte focados nas metas e tenho confiança 
no resultado previsto para o ano todo.

O que não havia sido previsto era a invasão russa na Ucrânia e as sanções resultantes impostas pelo 
Ocidente. Como muitos, estou profundamente triste com a guerra, particularmente devido ao custo 
humano à população civil da Ucrânia.

Rússia e Ucrânia estão entre muitos mercados externos do grupo e a guerra está inevitavelmente 
impactando nossos negócios que exportam para esses países. Nenhum de nossos negócios tem 
infraestrutura permanente em nenhum desses países, entretanto o faturamento do grupo será 
impactado em aproximadamente 10% esse ano.

Guerra entre Rússia e Ucrânia: faturamento do grupo 
impactado em aproximadamente 10%
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Análise Presidencial
Semestre encerrado em junho de 2022



Em 01º de Janeiro de 2022 demos as boas-vindas aos mais de 900 novos funcionários à nossa família 
de negócios. O grupo Bergen Engines, localizado na Noruega, produz motores e geradores a diesel de 
média velocidade para os setores da marinha e geração de energia.

O contrato para aquisição da empresa da Rolls-Royce plc foi iniciado em agosto e finalizado em 31 de 
dezembro de 2021. Os cinco meses entre a negociação e a conclusão dos contratos deu tempo 
suficiente para projetar ordenadamente com a Rolls-Royce e “começar com o pé direito” em janeiro.

Consequentemente, a reorganização do negócio foi agora amplamente encerrada e embora tais medidas 
tenham um efeito positivo no segundo semestre, benefícios plenos não serão vistos até 2023. Se espera 
que o novo negócio aumente o faturamento do grupo em aproximadamente €250 milhões nesse ano.

Reorganização da Bergen Engines amplamente encerrada

No início do ano, o grupo foi organizado em três divisões principais:  

• Soluções de Energia
• Tecnologias de Impressão
• Outras Indústrias 

A Bergen Engines se junta ao grupo da Piller e Marelli Motori para formar a divisão de Soluções de 
Energia, focando no setor de micro geração renovável híbrida emergente, enquanto continua a atender 
seus próprios mercados tradicionais.

A micro geração renovável híbrida que combina vento e sol com a convencional geração de energia, 
é um elemento chave na redução das emissões de carbono e central na estratégia de emissão zero 
do grupo.

À medida que os combustíveis de baixo carbono, tais como hidrogênio verde, se tornam comuns, os 
motores da Bergen, juntamente com os geradores da Marelli e com a tecnologia de estabilização de 
energia da Piller, deverão se tornar um dos principais impulsionadores dos planos de crescimento e 
desenvolvimento sustentável do grupo a longo prazo.

soluções de micro geração renovável híbrida são centrais 
à estratégia de emissão zero do grupo

Em 2022, a divisão de Soluções de Energia irá representar quase metade do faturamento de aproximadamente 
€1,3 bilhões do grupo. A Piller é o principal impulsionador de lucros da divisão e do grupo. Se espera que a 
Bergen faça uma contribuição positiva, apesar dos custos de restruturação e do fato de estar à frente no meio 
do caminho, mas isso não vai ocorrer até 2023, além disso veremos uma contribuição significativa aos lucros 
do grupo e isso foi refletido no preço de compra

A divisão de Soluções de Energia irá representar quase metade do
faturamento de aproximadamente €1,3 bilhões do grupo em 2022

BALANCETE IFRS 2022 7

Análise Presidencial
Semestre encerrado em junho de 2022
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A Marelli ficou abaixo do planejado no semestre, devido aos custos crescentes. A gestão italiana recebeu 
uma orientação clara sobre como esperamos que eles resolvam o baixo desempenho e isso será mantido 
em foco. Enquanto isso, a reintegração dos negócios malaios da Marelli, seguindo o encerramento da planta 
fabril de Kuala Lumpur, agora foram encerrados.

A divisão de Tecnologias de Impressão compreende o grupo Manroland Sheetfed, nossa fabricante alemã 
de impressoras; o grupo Druck Chemie e a fabricante de químicos de impressão BluePrint.

Existem aproximadamente três mil componentes em uma impressora offset plana moderna, por isso é 
compreensível que a Manroland tenha sido particularmente afetada pelos problemas na cadeia de 
abastecimento. Isso juntamente com o absenteísmo especialmente elevado, fez com que a fábrica na 
Alemanha ficasse significativamente desabastecida no primeiro semestre.

Entretanto, a gestão está respondendo aos desafios e o conselho de empresas concordaram a suportá-los 
nas mudanças radicais nas práticas laborais. Espero ver uma melhoria no segundo semestre.

Na divisão de Outras Indústrias, a Claudius Peters, experimentou a mais severa erosão na margem causada 
pela inflação, devido à natureza de longo prazo de seu negócio de maquinários fabris. Esta atividade também 
se tornou bem competitiva nos últimos anos e são necessárias mudanças nas práticas de trabalho, até então 
resistidas por seu conselho de empresas.

Também nessa divisão, o negócio de máquinas de embalagens do Reino Unido, Bradman Lake, ganhou o 
Prêmio de Exportação da Rainha e continua a desempenhar bem, assim como a Clarke Chapman, a 
especialista no manuseio de materiais. Similarmente, a Reader Cement Products teve um primeiro semestre 
forte, embora haja sinais de que o boom no setor de melhorias habitacionais do Reino Unido esteja 
começando a enfraquecer. A ARO, nosso negócio francês de solda automotiva, teve um primeiro semestre 
bom e parece que vai exceder sua meta no segundo semestre também.

desempenho no geral foi satisfatório no primeiro semestre

Em conclusão, considerando os desafios enfrentados pelos nossos negócios, o primeiro semestre de 2022 
foi, em geral, satisfatório e parabenizo a gestão pela forma como estão lidando com tais desafios. 

Anthony J Langley  
Presidente
29 de julho de 2022

BALANCETE IFRS 20228

Análise Presidencial (continuação)

Semestre encerrado em junho de 2022
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Semestre  
atual até 

30 de junho  
de 2021

€´000

Semestre  
atual até  

30 de junho  
de 2022 

€´000

Previsão  
anual  

encerrando  
em  2022 

€´000

FATURAMENTO 363.902 542.644 1.275.497

Custo de Vendas (246.718) (376.638) (926.615)

LUCRO BRUTO 117.184 166.006 348.882

Custos operacionais líquidos (105.156) (145.317) (289.323)

LUCROS OPERACIONAIS 12.028 20.689 59.559

Rendimento financeiro 94 153 843

Custos financeiros (145) (333) (572)

LUCROS ANTES DOS IMPOSTOS 11.977 20.509 59.830

Gastos com imposto de renda (2.525) (5.093) (15.530)

LUCROS DO PERÍODO 9.452 15.416 44.300

Este Balancete foi preparado de acordo com os Padrões Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).
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Análise Presidencial (continuação)

Semestre encerrado em junho de 2022

Declaração de Renda  
Consolidada
Semestre encerrado em junho de 2022
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Demonstração Consolidada de 
Posição Financeira  
Semestre encerrado em junho de 2022

Atual em
30 de junho de 

 2021 
€´000

Atual em
30 de junho de 

2022 
€´000

Previsão para
31 de dezembro de  

2022 
€´000

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Bens imateriais
Propriedades, plantas e equipamentos
Investimentos
Propriedades de investimento
Contas a receber e outros recebíveis
Ativos de imposto de renda diferidos

17.497
221.088

14
53.749

2.029
36.480

16.403
336.221

14
64.626

1.844
33.170

15.163
327.324

14
64.626

2.358
33.030

330.857 452.278 442.515

ATIVO CIRCULANTE
Inventário
Contas a Receber e outros recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos de renda atuais recuperáveis

225.947
157.819
312.220

5.934

399.708
272.911
254.989

8.222

393.281
262.833
282.338

5.911

701.920 935.830 944.363

PASSIVO CIRCULANTE
Parcela atual de empréstimos a longo prazo
Dívidas atuais de imposto de renda
Contas a Receber e outros recebíveis 
Provisões

144
1.748

209.915
15.414

81
9.138

400.926
39.659

98
5.281

372.229
38.752

227.221 449.804 416.360

ATIVO CIRCULANTE LÍQUIDO 474.699 486.026 528.003

Total de ativos menos passivo circulante 805.556 938.304 970.518

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões
Empréstimos de longo prazo
Contas a Receber e outros recebíveis
Encargos de benefícios de aposentadoria
Passivo de imposto de renda não circulante
Passivo de imposto de renda diferido

1.859
187

24.921
13.703

545
25.406

1.850
118

40.154
13.817

0
37.969

1.823
60

43.309
14.158

0
37.888

66.621 93.908 97.238
ATIVOS LÍQUIDOS 738.935 844.396 873.280

CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Reserva de fusão 
Reserva de reavaliação 
Lucros acumulados 

71.227
4.491

27.436
635.781

71.227
4.491

27.966
740.712

71.227
4.491

27.966
769.596

PATRIMÔNIO TOTAL 738.935 844.396 873.280

Este Balancete foi preparado de acordo com os Padrões Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).
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Semestre  
atual até  

30 de junho  
de 2022

€´000

Previsão Anual 
encerrando em 

31 de dezembro 
de 2022

€´000

Em 1º de janeiro de 2022
732.008 732.008

Lucro atual do período 15.416 44.300

Diferença cambial decorrente de reconversão (6.712) (6.712)

Dividendos pagos 0 0

TOTAL DE LUCROS ACUMULADOS NO FINAL  
DO PERÍODO

740.712 769.596

Este Balancete foi preparado de acordo com os Padrões Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).
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Reconciliação de Lucros  
Acumulados  
Semestre encerrado em junho de 2022




