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Η Sanofi καταγράφει αύξηση κατά 5,1% των κερδών 

δραστηριοτήτων ανά μετοχή σε σταθερές τιμές συναλλάγματος για 
το 2018 

 

 
4ο τρίμηνο 

2018 
Μεταβολή 

Μεταβολή  

σε CER 
 2018 Μεταβολή 

Μεταβολή  

σε CER 

Καθαρές πωλήσεις βάσει IFRS  €8.997εκατ. +3,5% +3,9% €34.463εκατ. -1,7% +2,5% 

Καθαρά έσοδα βάσει IFRS €254εκατ. +101,6% - €4.306εκατ. -48,8%(2) - 

Κέρδη ανά μετοχή βάσει IFRS   €0,20 +100,0% - €3,45 -48,5%(2) - 

Καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων(1) €1.364εκατ. +2,9% +4,3% €6.819εκατ. -1,8% +4,2% 

Κέρδη δραστηριοτήτων ανά 
μετοχή (EPS)(1) 

€1,10 +3,8% +4,7% €5,47 -0,9% +5,1% 
 

 

Αύξηση πωλήσεων(3) το 4ο τρίμηνο με οδηγό τις μονάδες Ειδικής Φροντίδας και Εμβολίων  

 Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €8.997 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,5% σε στοιχεία αναφοράς, 3,9%(3) σε 
σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) και 2,6% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθωση (CER/CS)(4). 

 Οι πωλήσεις της Sanofi Genzyme αυξήθηκαν κατά 37,4% (16,1% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση 
[CER/CS](4)), χάρη στα τμήματα Ανοσολογίας και Σπάνιων Αιματολογικών Παθήσεων. 

 Οι πωλήσεις της μονάδας Εμβολίων αυξήθηκαν κατά 9,7%, χάρη στην επιτυχημένη στρατηγική διαφοροποίησης του ιού της 
γρίπης και στο εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας c, συζευγμένο με πρωτεϊνη. 

 Οι πωλήσεις του τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας αυξήθηκαν κατά 1,9%, στηριζόμενες στη μονάδα των Αναδυόμενων 
Αγορών. 

 Οι πωλήσεις της Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Μονάδας του DCV (Διαβήτης και Καρδιαγγειακά Νοσήματα)(5) μειώθηκαν κατά 
11,3%· οι παγκόσμιες πωλήσεις του τομέα Διαβήτη μειώθηκαν κατά 10,5%, σύμφωνα με τις προβλέψεις για το διάστημα 2015-
2018. 

 Οι πωλήσεις των Αναδυόμενων Αγορών(6) αυξήθηκαν κατά 6,0%, αποτυπώνοντας τις ισχυρές επιδόσεις στην Ασία. 

Η αύξηση των πωλήσεων το 2018 χάρη σε νέα προϊόντα και τις Αναδυόμενες Αγορές υπερκάλυψε τις επιπτώσεις της 
απώλειας αποκλειστικότητας προϊόντων στις ΗΠΑ 

 Οι καθαρές πωλήσεις το 2018 ανήλθαν σε €34.463 εκατομμύρια, σημειώνοντας μείωση κατά 1,7% σε στοιχεία αναφοράς και 
αύξηση κατά 2,5% σε σταθερές τιμές συναλλάγμτος [CER] (αύξηση κατά 0,6% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή 
διάρθρωση [CER/CS](4)). 

 Η Sanofi Genzyme κατέγραψε ανάπτυξη κατά 30,8% (+14,2% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος/σταθερή διάρθρωση 
[CER/CS](4)), αγγίζοντας τα €7.226 εκατομμύρια. 

 Οι πωλήσεις των Εμβολίων αυξήθηκαν κατά 2,4%, φθάνοντας τα €5.118 εκατομμύρια, ενώ οι πωλήσεις των Καταναλωτικών 
Προϊόντων Υγείας αυξήθηκαν κατά 3,0%, αγγίζοντας τα €4.660 εκατομμύρια. 

 Οι πωλήσεις της Παγκόσμιας Επιχειρησιακής Μονάδας του DCV (Διαβήτης και Καρδιαγγειακά Νοσήματα)(5) μειώθηκαν κατά  
13,8%, φθάνοντας τα €4.511 εκατομμύρια.  

 Οι πωλήσεις της μονάδας των Αναδυόμενων Αγορών αυξήθηκαν κατά 7,5%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Κίνα (αύξηση κατά 
12,7%). 

Η Sanofi καταγράφει κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) το 2018 που αντιστοιχούν στο ανώτερο όριο των 
προβλέψεων 

 Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) το 4ο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 4,7% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος 
(CER), αγγίζοντας τα €1,10. 

 Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) για το 2018 ανήλθαν σε €5,47, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,1% σε σταθερές τιμές 
συναλλάγματος (CER), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) βάσει IFRS ανήλθαν σε €3,45 (μείωση κατά 48,5%(2)).  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα €3,07, που αντιστοιχεί στην 25η συνεχόμενη αύξηση του μερίσματος.  

Βασικά επιτεύγματα βιώσιμης καινοτομίας στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) 

 Το isatuximab πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της μελέτης Φάσης 3 ICARIA στο Υποτροπιάζον/Ανθεκτικό Πολλαπλό 
Μυέλωμα. 

 Το BIVV001 παρουσίασε σταθερά υψηλά επίπεδα παράγοντα για δοσολογικό σχήμα χορηγούμενο άπαξ εβδομαδιαίως, σύμφωνα 
με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν σε συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH). 
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 Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ αποδέχθηκε για εξέταση κατά προτεραιότητα την αίτηση έγκρισης του 
dupilumab για χρήση σε εφήβους με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα. 

 Η στρατηγική Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) εξελίσσεται προς την απόδοση προτεραιότητας στις μονάδες Ειδικής Φροντίδας και 
Εμβολίων, αξιοποιώντας τεχνολογικές πλατφόρμες και την επιστήμη δεδομένων. 

Οικονομική πρόβλεψη για το 2019  

 Η Sanofi αναμένει ότι τα καθαρά κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS)(1) για το 2019 θα σημειώσουν αύξηση μεταξύ 3% και 
5%(7) σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER), εξαιρουμένων απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων. Εφαρμόζοντας τον μέσο όρο 
των συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ιανουαρίου 2019, η επίπτωση του συναλλάγματος στα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή 
(EPS) για το 2019 υπολογίζεται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1% και 2%.  

 

Ο κ. Olivier Brandicourt, Sanofi Chief Executive Officer, σχολίασε: 
«Το τέταρτο τρίμηνο, συνεχίσαμε τη δυναμική του προηγούμενου τριμήνου, ενώ καταγράψαμε αύξηση κατά 5% των 
κερδών δραστηριοτήτων ανά μετοχή για το έτος 2018, η οποία αντιστοιχεί στο ανώτερο όριο των προβλέψεών μας. Το 
2018, υλοποιήσαμε σημαντικές κυκλοφορίες νέων προϊόντων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα dupilumab, 

cemiplimab-rwlc και caplacizumab, ενώ άρχισαν να περιορίζονται και οι δυσκολίες από την απώλεια αποκλειστικότητας 
προϊόντων μας στις ΗΠΑ. Επιπλέον, η εξαγορά των Bioverativ και Ablynx πρόσφερε τη βάση για τη δημιουργία ενός 
κορυφαίου τομέα Σπάνιων Αιματολογικών Παθήσεων και για την ενίσχυση των δυνατοτήτων μας στην ανακάλυψη 
βιολογικών παραγόντων. Καθώς μπαίνουμε στο 2019, παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση των 
επιχειρησιακών προτεραιοτήτων μας και στον μετασχηματισμό της Sanofi, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την 
εξελισσόμενη δυναμική για τις επιχειρήσεις που παρατηρείται στη βιομηχανία μας». 
 

 

Το πλήρες δελτίο τύπου στα αγγλικά βρίσκεται στο www.sanofi.com 

 

(1) Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των επιχειρησιακών επιδόσεων, η Sanofi επεξηγεί τα καθαρά κέρδη της. Τα καθαρά κέρδη αποτελούν έναν οικονομικό δείκτη 

διαφοροποιημένο ως προς τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές (GAAP) (βλέπε Παράρτημα 10 για ορισμούς). Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων για το 4ο τρίμηνο 

του έτους 2018 παρατίθεται στο Παράρτημα 3 του πλήρους δελτίου τύπου στα αγγλικά που βρίσκεται στο www.sanofi.com και ο πίνακας συμφωνίας των καθαρών κερδών με 

τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη βάσει IFRS βρίσκεται στο Παράρτημα 4. (2) Εξαιρουμένου του κέρδους από την πώληση του τομέα Κτηνιατρικών Προϊόντων, τα καθαρά 

έσοδα βάσει IFRS για το 2018 αυξήθηκαν κατά 14,5% και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) βάσει IFRS για το 2018 αυξήθηκαν κατά 15,3% (3) Οι μεταβολές στις καθαρές 

πωλήσεις εκφράζονται σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER) εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό (βλέπε Παράρτημα 10). (4) Constant Structure [Σταθερή Διάρθρωση]: 

Προσαρμοσμένη για την εξαγορά της Bioverativ και την πώληση των δραστηριοτήτων γενοσήμων στην Ευρώπη. (5) DCV: Διαβήτης και Καρδιαγγειακά Νοσήματα (6) Βλ. τον 

ορισμό στη σελίδα 8. (7) Τα κέρδη δραστηριοτήτων ανά μετοχή (EPS) για το 2018 ήταν €5,47.  

http://www.sanofi.com/
http://www.sanofi.com/

