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CEMEX OBJAVIO IZVJEŠTAJE O REZULTATIMA ZA ČETVRTO
TROMJESEČJE I 2019. GODINU
MONTERREY, MEKSIKO, 13. VELJAČE 2020. – CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (NYSE: CX),
danas je priopćio da je, nakon usporedbe rezultata poslovanja i prilagodbe valutnim fluktuacijama,
konsolidirana neto prodaja ostala na istoj razini tijekom četvrtog tromjesečja 2019. godine i iznosila 3,3
milijarde USD, a za 2019. godinu smanjena je za 1 % na 13,1 milijardu USD u odnosu na usporediva
razdoblja 2018. Operativna EBITDA pala je 15 % tijekom četvrtog tromjesečja 2019. na 554 milijuna USD
te za 10 % u cijeloj godini, na 2,4 milijarde USD.
Najvažnije pojedinosti CEMEX-ovo konsolidiranog financijskog i operativnog izvještaja za četvrto
tromjesečje 2019.
• Rezultati tromjesečne konsolidirane neto prodaje posljedica su viših cijena naših proizvoda u lokalnim
valutama u svim našim regijama, koje su kompenzirane manjim količinama.
• Operativna dobit prije drugih troškova, neto, smanjena je za 31 % u četvrtom tromjesečju 2019. u
odnosnu na isto razdoblje 2018. na 282 milijuna USD te za 21 %, na 1,3 milijarde USD u 2019. godini u
usporedbi s 2018.
• Neto gubitak većinskog dioničara tijekom tromjesečja iznosio je 238 milijuna USD, u usporedbi s
gubitkom od 37 milijuna USD u istom razdoblju 2018. Neto prihod većinskog dioničara za cijelu godinu
smanjen je na 143 milijuna USD sa 528 milijuna USD u 2018. godini.
• Operativna EBITDA smanjena za 15 % tijekom tromjesečja na 554 milijuna USD i za 10 % u cijeloj
godini, na 2,4 milijarde USD, u usporedbi s istim razdobljima 2018. godine.
• Operativna EBITDA marža tijekom tromjesečja smanjila se na 17,0 % s 19,9 % u istom razdoblju
prethodne godine. Za cijelu godinu, operativna EBITDA marža smanjila se na 18,1 % s 19,9 % tijekom
2018. godine.
• Slobodni novčani tok nakon kapitalnih izdataka za održavanje za tromjesečje porastao je za 38 % na
526 milijuna USD u usporedbi s istim tromjesečjem 2018. godine. Za cijelu 2019. godinu slobodni novčani
tok nakon kapitalnih izdataka za održavanje dosegnuo je 695 milijuna USD, a pretvaranje EBITDA u
slobodni novčani tok nakon kapitalnih izdataka za održavanje dosegnulo je 29 %.

„U vrlo zahtjevnoj godini sa slabijim makroekonomskim i tržišnim uvjetima koji prevladavaju u nekoliko
naših operacija, uspjeli smo ograničiti negativan utjecaj na našu EBITDA i stvaranje slobodnog toka
novca kroz odlučne i proaktivne inicijative u okviru našeg programa „Snažniji CEMEX”, rekao je Fernando
A. Gonzalez, glavni izvršni direktor CEMEX-a. „Oprezno smo optimistični kad se radi o izgledima za 2020.
godinu, s očekivanim poboljšanim tržišnim uvjetima na naša dva glavna tržišta, Meksiku i Sjedinjenim
Državama te nastavljenim povoljnim rezultatima u našoj regiji Europa. I dalje smo posvećeni našim
inicijativama „Snažniji CEMEX“, koje će dodatno pomoći u jačanju naše strukture kapitala te prilagodbi
portfelja za veći rast.”
„Klimatske promjene već su dugi niz godina CEMEX-ov prioritet. Naši napori donijeli su značajan
napredak do danas, ali trebamo učiniti više. Zbog toga smo odredili ambiciozniji cilj za emisije CO2 do
2030. godine: smanjenje od 35 % kako bi se osiguralo usklađivanje s obvezama iz Pariškog sporazuma.
Pored toga, sada postavljamo i cilj isporuke betona s neto nula CO2 do 2050. godine. Detaljan dokument
o našim stavovima i aktivnostima vezanim uz klimatske promjene objavit ćemo 18. veljače.“
Konsolidirani korporativni rezultati
Tijekom četvrtog tromjesečja 2019. neto gubitak većinskog dioničara iznosio je 238 milijuna USD,
nasuprot gubitku od 37 milijuna USD u istom razdoblju prošle godine. Neto prihod većinskog dioničara
tijekom cijele godine iznosio je 143 milijuna USD, što je pad u odnosu na prihod od 528 milijuna USD u
2018. godini.
Neto dug plus obveznice bez dospijeća smanjeni su za 163 milijuna USD tijekom tromjesečja. Tijekom
2019. godine, neto dug plus obveznice bez dospijeća smanjeni su za oko 400 milijuna USD, što
predstavlja smanjenje od otprilike 4 % u odnosu na razinu duga s kraja 2018. godine.
Najvažnije pojedinosti na regionalnim tržištima za četvrto tromjesečje 2019.
Neto prodaja u Meksiku smanjena je za 11 % u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2019. na 722 milijuna
USD. Operativna EBITDA u tromjesečju smanjena je za 21 % na 227 milijuna USD u odnosu na isto
razdoblje prethodne godine.
CEMEX je u Sjedinjenim Državama zabilježio neto prodaju od 935 milijuna USD u četvrtom tromjesečju
2019., što je porast od 8 % u odnosu na isto razdoblje 2018. Operativna EBITDA smanjena je za 18 % na
149 milijuna USD u odnosu na isti kvartal 2018. godine.
Operacije CEMEX-a u Južnoj Americi, Srednjoj Americi i na Karibima zabilježile su neto prodaju od
399 milijuna USD tijekom četvrtog tromjesečja 2019., što je pad od 3 % odnosu na isto razdoblje 2018.
Operativna EBITDA porasla je za 8 % na 101 milijuna USD u četvrtom tromjesečju 2019. u odnosu na
tromjesečje 2018. godine.
U Europi je neto prodaja u četvrtom tromjesečju 2019. pala za 1% u usporedbi s istim razdobljem
prethodne godine, dosegnuvši 741 milijun USD. Operativna EBITDA bila je 98 milijuna USD za
tromjesečje, 14 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
Neto prodaja u Aziji, na Bliskom Istoku i u Africi smanjila se za 4% u četvrtom tromjesečju 2019. na
354 milijuna USD u odnosu na isti kvartal 2018. Operativna EBITDA za tromjesečje bila je 50 milijuna
USD, što je povećanje od 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
CEMEX je globalna tvrtka za proizvodnju građevinskih materijala koja nudi visokokvalitetne proizvode i
pouzdane usluge. CEMEX ima bogatu povijest poboljšanja dobrobiti onih kojima služi kroz inovativna
građevinska rješenja, poboljšanje učinkovitosti i napore na promicanju održive budućnosti. Za više
informacija, molimo posjetite: www.cemex.com

