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V Paříž, 26. února 2021 - 7:30 SEČ  

  
Silné výsledky za rok 2020 a zlepšený výhled do roku 2021 podtrhují 

tvorbu hodnot v rámci strategického plánu SUEZ 2030 
  

Solidní výsledky: cíle pro druhou polovinu roku byly překročeny  

ͦ Výnosy se ve druhé polovině roku blíží úrovni roku 2019 (-0,9% organická odchylka) a v roce 

2020 dosáhly 17,2 miliardy EUR  

ͦ EBIT za druhé pololetí na úrovni 704 mil. EUR a 780 mil. EUR v roce 2020, a to díky zlepšení 

výkonnosti  

ͦ Čistá zadluženost ve výši 9 749 mil. EUR1 na konci prosince 2020, což je oproti konci roku 

2019 pokles o 403 mil. EUR, a to díky strukturálnímu zlepšení tvorby hotovosti  

Opatření přijatá v rámci projektu SUEZ 2030 se vyplácejí  

ͦ Obchodní dynamika SUEZ se zrychlila, a to jak ve Francii, tak i na mezinárodní úrovni  

ͦ První vlna reinvestic a odprodejů aktiv s atraktivním násobením 

ͦ Hrubé úspory z výkonnosti dosažené v roce 2020 ve výši 326 mil. EUR 

Navržené zvýšení dividendy na 0,65 EUR na akcii2  

ͦ Potvrzený záměr výjimečné distribuce ve výši 1 miliardy EUR tak, jak bylo oznámeno v září 

2020 

 

Cíle a zlepšený výhled na rok 20213 :  

ͦ  Výnosy přesahující 16 miliard EUR s návratem k 
organickému růstu  

ͦ  EBIT mezi 1,4 mld. EUR - 1,6 mld. EUR  

ͦ  EPS4 mezi 0,80 EUR - 0,85 EUR 

ͦ  volný cash flow4 nad 500 mil. EUR  

  

 Zveřejněno souběžné s tiskovou zprávou z dnešního rána, ve které se uvádí, že 
představenstvo společnosti SUEZ na svém zasedání konaném 24. února 2021 
jednomyslně rozhodlo, že podmínky pro podporu projektu Veolia nebyly splněny.   

  

 
1Včetně 138 mil. EUR dluhu ve vztahu k činnostem určeným k prodejům v roce 2020, které mají být dokončeny v 1. pololetí roku 2021.  

2Podléhá schválení řádnou valnou hromadou akcionářů  

3Za předpokladu, že opět nedojde k plošným regionálním uzávěrám a za předpokladu konstantních měnových kurzů a cen komodit.  
4
Očistěný o mimořádné položky 
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Bertrand Camus, generální ředitel SUEZ, uvedl: „Náš strategický plán SUEZ 2030 - který 

spojuje orientaci na vyšší růst, činnosti s přidanou hodnotou a ambiciózní plán výkonnosti – 

ukazuje na jasné výsledky již po jednom roce své implementace, i svou sílu zvládat dnešní výzvy 

v oblasti životního prostředí. Naše roční výsledky jsou solidní a podtrhují důležitost našich 

strategických rozhodnutí, a to i v konkrétním kontextu zdravotní krize. Angažovanost našich 

zaměstnanců a naše silné inovace podporují obchodní úspěch a umožňují nám poskytovat naše 

základní služby. V oblasti tvorby cash flow provádíme strukturální vylepšení a náš plán výkonnosti 

nasazujeme nad naše očekávání. Zároveň jsme výrazně snížili naši zadluženost. Tyto solidní 

výsledky nám umožňují vylepšovat náš finanční výhled a potvrzují důvěru v naši schopnost 

vytvářet hodnoty pro naše akcionáře, zaměstnance a zákazníky tak, abychom zachovali životně 

důležité zdroje naší planety »  

 

  

KLÍČOVÉ HODNOTY ZA ROK 2020  

  

Dne 24. února 2021 představenstvo schválilo finanční výsledky SUEZ za rok 2020, které budou 

předloženy ke schválení na příští valné hromadě akcionářů. Konsolidovaná účetní závěrka byla 

auditována a certifikována statutárními auditory.  

  

v mil. eur  
31. prosince 

2019  
31. prosince 

2020  
Hrubá 

odchylka  
Organická 
odchylka  

Odchylka 
při 

konstantním 
měnovém 

trhu  
Výnosy  18 015  17 209  -4,5%  -2,6%  -2,8%  

EBITDA  
EBITDA/výnosy  

3 220  2 815  
16,4%  

-12,6%  -9,9%  -10,2%  

  17,9%      

EBIT  1 408  780  -44,6%  -40,8%  -41,0%  

  EBIT /výnosy  7,8%  4,5%      

Čistý zisk – podíl skupiny  352  -228    

Očištěný čistý příjem – 
podíl skupiny  350  -38  

  

U EBITDA a EBIT je třeba připomenout, že skupina vykázala odhadované náklady a rezervy spojené s 

obchodními podmínkami v roce 2020, včetně pandemie, ve výši - 98 mil. EUR, resp. - 303 mil. EUR. Tyto 

položky souvisejí zejména s dodatečnými náklady na provádění obchodních činností během pandemie, s 

riziky souvisejícími s přerušením obchodní činnosti, a to například ve stavebních činnostech a potenciálními 

dopady zvýšeného platebního selhání.   
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v mil. eur  
31. prosince 

2019  
31. prosince 

2020  
Hrubá 

odchylka  

Hrubý cash flow   2 857  2 090  -26,8%  

Investiční náklady5  -1 417  -1 324  -6,6%  

Pracovní kapitál  -153  202  není 
relevantní  

Čistá zadluženost6  10 151  9 749  -4,0%  

Čistá zadluženost/EBITDA 6  3,2x  3,5x  +0,3x  

  
    VÝKONNOST PODLE SEGMENTŮ  

Voda   

v mil. eur  2019  2020  
Hrubá 

odchylka  
Organická 
odchylka  

Odchylka 
při 

konstantním 
měnovém 

trhu  

Celoroční výnosy  7 151  6 817  -4,7%  -2,9%  -2,7%  

Celoroční EBITDA  1 788  1 596  -10,7%  -7,5%  -7,2%  

Celoroční EBIT  923  564  -38,9%  -35,1%  -34,2%  

  

Výnosy za druhé pol.  3 811  3 623  -4,9%  -2,7%  -2,6%  

EBITDA ZA DRUHÉ 
POL.  

935  915  -2,2%  +0,6%  +1,0%  

EBIT ZA DRUHÉ 
POL.  

491  456  -7,1%  -4,9%  -3,4%  

  

 Segment WATER vykázal ve druhé polovině roku 2020 tržby ve výši 3 623 mil. EUR , což 

představuje pokles o 2,7% na organické bázi (- 103 mil. EUR). V tomto období se výnosy organicky 

snížily o 1,7% ve 3. čtvrtletí a -3,3% ve 4. čtvrtletí.  
  

 V Evropě došlo ve druhé polovině roku 2020 k organickému poklesu o 1,0% (- 20 mil. EUR). Objemy 

ve Francii a Španělsku klesly o -0,5%, respektive o -3,1%. Tento trend je způsoben omezeným 

turismem v obou zemích, který je částečně kompenzován příznivými povětrnostními podmínkami 

během léta. Tarify zůstávají mírně kladné, ve Francii stouply +0,1% a ve Španělsku o +0,3% - zde 

zahrnují snížení o -4,95%, které zavedly regionální úřady v Barceloně k 1. lednu 2020.  
   

 
5Investiční náklady na rozvoj a údržbu.  

6Včetně 138 mil. EUR dluhu ve vztahu k činnostem určeným k odprodejům v roce 2020, které mají být dokončeny v 1. pololetí roku 2021.  
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 V americkém regionu došlo k organickému poklesu o -4,5% (- 42 mil. EUR). Kladný trend v USA 

pokračoval i ve druhé polovině roku, kdy došlo k růstu prodaných objemů vody o 2,1%, což bylo 

podpořeno zejména příznivými povětrnostními podmínkami. Latinská Amerika byla ve druhé polovině 

roku ovlivněna přísnými karanténními opatřeními. V Chile pozitivní nárůst tarifů o + 2,3% plně 

nevykompenzoval pokles objemů o 2,4%.  
  

 Asijsko-pacifický region zaznamenal organický růst + 1,9% (+ 6 mil. EUR). Hodnoty druhého 

pololetí byly podpořeny dobrým oživením činností, a to s výjimkou Macaa, kde je omezený turistický 

ruch stále ovlivňuje objemy prodeje vody.  
  

 V regionu Afrika a Střední východ došlo k organickému poklesu o -9,6% (- 47 mil. EUR). 

Výkonnost byla ve druhé polovině roku zasažena přerušením provozních činností souvisejících se 

zdravotní krizí a dopady fázování hlavních stavebních činností v Africe.   
  

 Tento segment zaznamenal ve druhé polovině roku organický pokles EBIT o -4,9% (- 24 mil. EUR) 

na 456 mil. EUR    
    
RECYKLACE A OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ   

v mil. eur  2019  2020  
Hrubá 

odchylka  
Organická 
odchylka  

Odchylka 
při 

konstantním 
měnovém 

trhu  

Celoroční výnosy  7 566  7 256  -4,1%  -2,7%  -3,3%  

Celoroční EBITDA  1 067  937  -12,2%  -10,1%  -11,3%  

Celoroční EBIT  411  275  -33,0%  -29,4%  -31,7%  

  

Výnosy za druhé pol.  3 874  3 848  -0,7%  +1,0%  +0,3%  

EBITDA ZA DRUHÉ 
POL.  

546  512  -6,2%  -4,1%  -5,3%  

EBIT  ZA DRUHÉ 
POL.  

201  205  +2,1%  +6,0%  +3,8%  

  

 Segment RECYKLACE A OPĚTOVNÉHO VYUŽITÍ ve druhém pololetí roku 2020 vykázal tržby ve 

výši 3 848 mil. EUR, což představuje organický růst o +1,0% (+ 39 mil. EUR). V tomto období se výnosy 

organicky zvýšily, a to o 1,7% ve 3. čtvrtletí a o +1,8% ve 4. čtvrtletí.  
  
Objemy zpracovaného odpadu ve druhé polovině roku ve srovnání s rokem 2019 poklesly o - 1,0% , a to v 

kontextu pokračujících omezujících opatření v mnoha zemích, ve kterých SUEZ působí.   
  

 V Evropě se organický růst výnosů ve druhé polovině roku 2020 zvýšil o + 1,4% (+ 45 mil. EUR). Této 

výkonnosti bylo dosaženo díky solidním cenovým trendům, a to zejména ve Francii, a díky postupnému 

zvyšování objemů zpracovaných odpadů: ve druhé polovině roku se objem zpracovaných odpadů ve 

Francii snížil o -3,6%. Ve Spojeném království vedlo optimalizované řízení saturovaných zařízení na 

zpracování odpadů ke zvýšení objemů zpracovaných odpadů (+ 7,5%), a to i přes vyšší volatilitu 

zaznamenanou ve 4. čtvrtletí spojenou zejména s průmyslovými a komerčními zákazníky.  
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 Asijsko-pacifický region vykázal organický růst ve výši  0,3% (+ 1 mil. EUR). Výrazné oživení v této 

oblasti, s objemy zpracovaných odpadů srovnatelnými s historickými úrovněmi, umožnilo vyrovnat slabé 

cenové trendy ve druhé polovině roku.  
  

 Region Afrika Střední Asie zaznamenal organický pokles ve výši - 12,7% (- 6 mil. EUR) a americký 

region zaznamenal pokles o -5,8%   
(- 2 mil.).  
  

 Tento segment vykázal organický růst EBIT ve výši +6,0% (+12 mil. EUR), který ve druhé polovině roku 

dosáhl 205 mil. EUR.  
  

    

ENVIRONMENTÁLNÍ TECHNOLOGIE A ŘEŠENÍ   

v mil. eur  2019  2020  
Hrubá 

odchylka  
Organická 
odchylka  

Odchylka 
při 

konstantním 
měnovém 

trhu  

Celoroční výnosy  3 693  3 485  -5,6%  -2,8%  -3,1%  

Celoroční EBITDA  435  386  -11,2%  -9,4%  -9,8%  

Celoroční EBIT  217  100  -53,7%  -51,6%  -52,7%  

  

Výnosy za druhé pol.  1 987  1 819  -8,4%  -3,7%  -4,1%  

EBITDA ZA DRUHÉ 
POL.  

249  247  -0,8%  +1,2%  +1,0%  

EBIT  ZA DRUHÉ 
POL.  

136  114  -16,3%  -16,4%  -16,4%  

  

 ENVIRONMENTÁNÍ TECHNOLOGIE A ŘEŠENÍ vykázaly ve druhé polovině roku 2020 tržby ve výši 

1 819 mil. EUR , což je organický pokles o 3,7%  (- 74 mil. EUR) . Tržby ve třetím čtvrtletí roku 

vzrostly organicky o + 1,6%, a ve čtvrtém čtvrtletí pak organicky poklesly o + 6,7%.  
  
Ve druhé polovině roku 2020 společnost WTS vykázala organický pokles výnosů – o 3,8% na 1 269 mil. 

EUR, a to zejména kvůli obtížné srovnatelnosti a kvůli selektivnějšímu přístupu k novým smlouvám, a to 

zejména u projektové činnosti v ES a produktových činností v CMS.  SES vykázal organický pokles o - 1,8% 

na 268 mil. EUR I přes solidní úroveň obchodní činnosti, a to zejména ve 4. čtvrtletí, kdy došlo k silnému 

vývoji v oblasti digitálních a inteligentních měřicích řešení, naše výkonnost v důsledku zdravotní krize i nadále 

trpěla narušeními a zpožděními při zadávání zakázek. Obchodní činnost v oblasti nebezpečného odpadu 

vykázala organický růst o + 3,2% na 307 mil. EUR, a to díky oživení ve druhé polovině roku a uvedení nové 

kapacity na zpracování odpadů v Asii.do provozu.   
  

 Výnosy v Americe organicky poklesly o - 6,8% (-57 mil. EUR), což zejména u WTS odráží obtížnou 

srovnatelnost a selektivnější přístup k novým smlouvám ve 4. čtvrtletí roku.  
  

 V Evropě došlo k organickému poklesu o - 3,7% (- 29 mil. EUR). Ve Spojeném království byl SES 

ovlivněn zejména přerušením činností v terénu v důsledku karanténních opatření.  
  

 Asijsko-pacifický region zaznamenal organický růst ve výši + 3,9% (+ 11 mil. EUR). Obchodní 

činnost v oblasti nebezpečného odpadu v Číně těžila z nových zpracovatelských kapacit a SES byl 

podpořen silnou dynamikou, a to zejména v oblasti laboratorních služeb.  
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 V regionu Afrika a Střední východ došlo k organickému růstu o +1,4% (+ 1 mil. EUR).   
  

 V druhé polovině roku 2020 tento segment zaznamenal organický pokles EBIT o -16,4% (- 22 

mil. EUR).  
    

 

 

 

  

VÝKONNOST SKUPINY  

  

COVID-19   

Rozvoj pandemie Covid-19 přiměl většinu vlád k zavedení přísných karanténních opatření, a to zejména 

během první poloviny roku, což mělo silný dopad na ekonomiky zemí, ve kterých SUEZ působí. Ve druhé 

polovině roku některá opatření v mnoha regionech pokračovala nebo se znovu zaváděla, i když tyto 

ekonomiky ovlivnila v menší míře. Druhá polovina roku tak vedla k postupnému návratu obchodních činností 

na téměř historickou úroveň, a to ve stále volatilním prostředí.  
  
Karanténní opatření zavedená v rámci celého rozsahu obchodních činností skupiny vedla k poklesu 

turistického ruchu a následně poklesu spotřeby vody, menšímu objemu komerčního a průmyslového odpadu, 

k dočasnému přerušení činností v oblasti výstavby infrastruktury a k omezení přístupu týmů SUEZ do zařízení 

našich zákazníků za účelem poskytování plánovaných služeb.  
  
Ve všech regionech byly zajištěny základní a zásadní veřejné služby. Naše skupina přijala veškerá nezbytná 

opatření, aby zajistila, že naši zaměstnanci a subdodavatelé budou svou práci vykonávat zcela bezpečně a 

tak, aniž by byla ohrožena bezpečnost našich zákazníků.  
  

  

VÝNOSY  

 Skupina vykázala k 31. prosinci 2020 výnosy ve výši 17 209 mil. EUR, což je oproti 31. prosinci 2019 

pokles o - 806 mil. EUR . Tento pokles lze rozdělit následovně:  

  

 Organický pokles o 2,6% (-477 mil. EUR), který odráží pokles objemů v souvislosti s pandemií 

Covid-19 v první polovině roku (organická změna výnosů -4,5%) a solidní provozní výkonnost ve 

druhé polovině roku v důsledku oživení ekonomiky ( organická změna -0,9%).  
  

 Vliv rozsahu -0,2% (- 35 mil. EUR)  
  

 Změna měnových kurzů o -1,6% (- 295 mil. EUR), a to zejména z důvodu znehodnocení chilského 

pesa (- 93 mil. EUR),  
amerického dolaru (-41 mil. EUR), australského dolaru (- 29 mil. EUR) a brazilského reálu (- 36 mil. EUR) 

vůči euru.  
  

  
PROVOZNÍ VÝKONNOST   

 EBITDA v roce 2020 dosáhla 2 815 mil. EUR. To zahrnuje - 98 mil. EUR nákladů a rezerv 

souvisejících s ekonomickým prostředím, včetně pandemie. To odpovídá organickému poklesu o 

9,9%. Měnové vlivy byly nepříznivé, na úrovni - 78 mil. EUR.  
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 EBIT dosáhl 780 mil. EUR. To zahrnuje - 303 mil. EUR ve formě nákladů a rezerv souvisejících s 

ekonomickým prostředím, včetně pandemie. Následně došlo k organickému poklesu o - 42,2% . 

Dopady devizového trhu byly nepříznivé, na úrovni - 50 mil. EUR.  

  

ČÍSTÝ ZISK SKUPINY   

 V průběhu roku 2020 skupina zaúčtovala jednorázové výdaje spojené s realizací strategického 

plánu Shaping SUEZ 2030 ve výši - 396 mil. EUR, což tvoří součást 500 mil. - 700 mil. EUR 

uvedených při představení tohoto strategického plánu v říjnu 2019.   
  

 Čistý finanční výsledek za finanční rok 2020 dosáhl - 441 mil. EUR oproti - 514 mil. EUR v roce 

2019.   
  

 Daň z příjmů právnických osob za rok 2020 dosáhla 154 mil. EUR. V roce 2019 daň z příjmu 

právnických osob dosáhla - 340 mil. EUR.  
    

 Menšinové podíly v roce 2020 dosáhly 154 mil. EUR. V roce 2019 se jednalo o 257 mil. EUR.   
  

 Čistý zisk (podíl skupiny) dosáhl v roce 2020–228 mil. EUR. V roce 2019 se jednalo o 352 mil. 

EUR. Přepočteno na jednorázové položky, čistý zisk (podíl skupiny) v roce 2020 dosáhl - 38 mil. 

EUR, což představuje zisk očištěný o mimořádné položky na akcii ve výši 0,06 EUR.  
  

DIVIDENDY   

Na řádné valné hromadě SUEZ, která bude schvalovat účetní závěrku za rok 2020, bude navrženo zvýšení 

řádných dividend na 0,65 EUR na akcii. Kromě toho se také potvrdil záměr provést mimořádné rozdělení ve 

výši 1 miliardy EUR, jak bylo oznámeno v září 2020.  
  

  

CASH FLOW  

 V roce 2020 činil cash flow očištěný o mimořádné položky 69 mil. EUR, a to oproti 127 mil. EUR v 

roce 2019. Změna pracovního kapitálu v roce 2020 dosáhla 202 mil. EUR oproti - 153 mil. EUR v roce 

2019, což odráží strukturální zlepšení v průběhu roku vyplývající z opatření přijatých zejména ve Francii 

a ve WTS.  
  

 Investice v roce 2020 dosáhly výše 1 324 mil. EUR.  V roce 2019 dosáhly 1 417 mil. EUR. Investice 

jsou rozděleny na 579 mil. EUR na údržbu a 745 mil. EUR na investiční náklady za vývoj. Ve druhé 

polovině roku byly realizovány další investice, a to díky strukturálně vylepšené tvorbě peněžních toků.   
  

ČISTÁ ZADLUŽENOST  

  

 Čistá zadluženost k 31. prosinci 2020 dosáhla před reklasifikací aktiv a závazků souvisejících s 

aktivy drženými k prodeji7 výše 9 749 mil. EUR (IFRS 5), a to proti 10 151 mil. EUR k 31. prosinci 2019, což 

představuje pokles o - 402 mil. EUR. To zahrnuje zisk z odprodejů ve výši 423 mil. EUR.  Po dopadu IFRS 5 

dosáhla čistá zadluženost výše 9 611 mil. EUR.  
  

 Poměr zadlužení činil při konstantním rozsahu 3,5x EBITDA (před dopadem IFRS 5).  
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VÝHLED   

  

 Zlepšené cíle a výhled do roku 20217:   

ͦ Výnosy přesahující 16 miliard EUR s návratem k organickému růstu  

ͦ EBIT mezi 1,4 mld. EUR - 1,6 mld. EUR  

ͦ EPS8 mezi 0,80 EUR - 0,85 EUR  

ͦ Volný cash flow8 nad 500 mil. EUR   

 

 

HLAVNÍ BODY  

Bezprecedentní globální zdravotní situace v roce 2020 schopnost Skupiny získávat nové zakázky nezbrzdila. 

Společnost SUEZ nejenže představila svůj strategický plán „SUEZ 2030“, ale také zintenzivnila svůj rozvoj, 

a to na základě upřednostňování čtyř oblastí: průmyslová podpora, mezinárodní expanze, inovace a 

selektivita:    

 Průmyslová podpora je trhem, který je obzvláště slibný, se získanými kontrakty v roce 2020 v 

hodnotě 1,7 miliardy EUR:   
  

 V Číně – Výstavba a provoz zařízení na zpracování nebezpečného odpadu v Huaibei s kumulativními 

výnosy ca.700 mil. EUR za období 30 let nebo další smlouva na opětovné využití nebezpečného 

odpadu z automobilového průmyslu a zákazníků průmyslového parku, ve spolupráci s průmyslovým 

parkem, SCIP a SAIC Motor. Tato 30letá smlouva představuje kumulativní výnosy odhadované na 

ca. 528 mil. EUR.   
  

 Tempo mezinárodní expanze nabírá na rychlosti:   
  

 Katar - řízení veškeré kanalizační infrastruktury v oblasti severního Kataru. Kontrakt v hodnotě 400 

mil. EUR s dobou trvání  5 let s možným prodloužením o dalších 5 let.  

 Austrálie – Řízení vodárenských a kanalizačních služeb v Adelaide, pátém největším městě v 

zemi. Tato nová pětiletá smlouva s kumulativními výnosy ve výši 170 milionů EUR bude zahájena v 

červenci 2021.   

 USA – Obnovení smlouvy o nakládání s odpadními vodami ve Springfieldu na období 20 let.   

 Asie – Smlouvy na projektování, inženýring a dodávky zařízení a služby, které představují 

celkové výnosy ve výši téměř 92 mil. EUR za čištění komunálních a průmyslových odpadních vod v 

Číně a na Filipínách.    

 Thajsko - Uvedení prvního závodu na recyklaci plastů společnosti SUEZ do provozu. Tento 

projekt výroby recyklovaných polymerů zdůrazňuje závazek naší skupiny chránit přírodní kapitál 

země a budovat udržitelnější budoucnost a zároveň přispívat k ambicióznímu cíli thajské vlády, 

kterým je recyklovat 100% plastů do roku 2030.  

 Indie - projekt konstrukce a sedmiletý provoz úpravny pitné vody, která bude sloužit více než 

10 milionům obyvatel Bangalore a jeho předměstí. Tyto smlouvy představují celkem 60 mil. EUR.  

  

 
7Za předpokladu, že opět nedojde k plošným regionálním uzávěrám a za předpokladu konstantních měnových trhů a cen komodit.  
7 Recyklace a opětovné využití (s výjimkou recyklace plastů a nebezpečného odpadu) v Nizozemsku, Lucembursku, Německu a Polsku a OSIS.  
 

8
Očistěný o mimořádné položky 
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 Silný obchodní vývoj ve Francii:   
  

 Metropolitní oblast Aix-Marseille-Provence - smlouva na 8 let - smlouva na dodávky pitné vody 

a odkanalizování v Istres Ouest-Provence. Tyto smlouvy, které budou generovat kumulativní 

výnosy ve výši 98 mil. EUR, budou sloužit téměř 100 000 obyvatel.   

 Metropol Dijon - dvě smlouvy:   

o Devítiletá smlouva na dodávky pitné vodě a odkanalizování s kumulativními výnosy 

od 1. dubna 2021 ve výši téměř 288 mil. EUR. Tyto smlouvy budou tvořit první 

multiservisní SEMOP (Société d'Economie Mixte à Opération Unique [Sole Operator 

Mixed-Economy Company]) ve Francii.   

o Svoz a sběr odpadu z domácností a podobného odpadu s celkovými výnosy ve výši 

téměř 70 mil. EUR na období 5 let.    

 Zvýšený počet inovací v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví   
 Combin'air: instalace prvního systému úpravy vzduchu v Poissy (78, Ile-de-France) za účelem 

zlepšení kvality ovzduší ve školách a za účelem ochrany nejmladších žáků, kteří jsou obzvláště citliví 

na znečištění ovzduší.  

 On Connect: zavedení nového digitálního řešení se skupinou RATP Group za účelem optimalizace 

a snížení spotřeby vody a energie celé sítě a budov.  

 CircularChain: zahájení blockchainu oběhového hospodářství na podporu transformace 

zemědělství. Tato technologie představuje další krok v průkopnické strategii SUEZ zaměřené na 

nakládání s organickým odpadem a digitalizaci.   

 ANOBI®: experimentování ve spolupráci s Bouygues Construction s prvními modely digitálních 

asistentů pro stavební a průmyslové podniky.   

 Covid-19: Představení nabídky, která monitoruje přítomnost SARS-CoV-2 v kanalizačních 

sítích, a to včetně detekce britské varianty. Probíhá v přibližně 100 místních komunitách ve 

Španělsku, tj. u 13 milionů obyvatel, a 100 místních komunitách ve Francii, tj. u 1,8 milionu obyvatel. 

Nasazeno také ve Velké Británii, USA a Latinské Americe.  

 Uzbekistán – aktualizace a zlepšení vodohospodářských služeb v hlavním městě Taškentu. 

Tato sedmiletá smlouva představuje kumulativní výnosy ve výši 142 mil. EUR, z toho 66 mil. EUR v 

oblasti Smart & Environmental Solutions. Umožní monitorování vodárenské sítě v Taškentu v 

reálném čase a sníží ztráty vody pomocí pokročilých technik detekce a oprav úniků.  

 Brazílie – smlouva na snížení ztrát vody v Sao Paolu. Cílem je snížit ztráty vody  

o 25,5%, a to na základě investice ve výši téměř 12 mil. EUR po dobu 5 let.  

  

 Pokračující přerozdělování kapitálu obchodním společnostem v souladu se strategií 

selektivního růstu   
  
Poté, co Skupina v roce 2020 ohlásila první vlnu odprodejů jako součást svého plánu rotace aktiv, bylo v roce 

2021 zahájeno i několik strategických akvizic:   

 Čína - získání menšinových podílů ve společnostech SUEZ NWS a Suyu za přibližně  
693 mil. EUR. Tyto akvizice v tomto regionu zjednodušují obchodní strukturu skupiny. Po dokončení 

těchto transakcí bude SUEZ držet 100% jak v SUEZ NWS, tak v Suyu.  

 New York – Dokončení akvizice „Heritage Hills Water Works Corporation“ a akvizice „Heritage 

Hills Sewage Works Corporation“ v celkové hodnotě přes 7 mil. EUR. SUEZ bude 

prostřednictvím svých vlastních a provozovaných vodovodních sítí poskytovat služby více než 500 

000 obyvatel v pěti okresech New Yorku, a to včetně 200 000 obyvatel Westchesteru, čímž rozšíří 

své aktivity v Severní Americe.  

 Španělsko – Akvizice 33,4% podílu skupiny Itochu Group v Canaragua za přibližně 37 mil. EUR. 

SUEZ nyní vlastní 100% Canaragua.  
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PŘÍLOHA 
  

Výpočet zisku očištěného o mimořádné položky  

 

  2019 (v mil. €) 2020 (v mil. €) 

Čistý zisk – podíl skupiny  352  -228  

Mark to market  -4  -5  

Znehodnocení  65  209  

Náklady na restrukturalizaci  132  156  

Všechny jednorázové náklady – peněžní i nepeněžní  193  360  

Kapitálové zisky/ztráty z prodeje aktiv  -35  -148  

Další významné mimořádné položky  -215  48  

Hybridní kupón  -52  -42  

Jednorázový finanční zisk  33  -  

Korekce před zdaněním celkem  -76  219  

Míra zdanění  34,43%  32,02%  

Úpravy po zdanění celkem  -50  149  

- jednorázová daň z příjmu  48  41  

Očištěný čistý zisk (podíl skupiny):  350  -38  

Počet akcií (v mil.)  618,0  627,8  

Očištěný zisk na akcii  0,57  -0,06  

  

  

  

  
Kontakty: 

  
Média  Analytici / investoři  
Isabelle Herrier Naufle  Cécile Combeau | Baptiste Fournier | 

Julien Minot  
isabelle.herrier.naufle@suez.com  +33 1 58 81 55 71 | 54 85 | 37 09  
+33 6 83 54 89 62  
  
O společnosti SUEZ:  

Od konce 19. století buduje SUEZ odbornost pro neustálé zlepšování kvality života lidí, pro ochranou jejich zdraví a pro podporu 

ekonomického růstu. Aktivně působí SUEZ na pěti kontinentech a 90 000 našich zaměstnanců chrání přírodní zdroje: vodu, půdu a 

ovzduší. SUEZ poskytuje inovativní a odolná řešení v oblasti vodního hospodářství, využití odpadů, sanace zatížených lokalit a 

zlepšování ovzduší, optimalizuje řízení zdrojů obcí a průmyslových odvětví prostřednictvím chytrých řešení a zlepšuje jejich 

environmentální a ekonomickou výkonnost. Skupina poskytuje hygienické služby 64 milionům lidí a vyrábí 7,1 miliardy m3 pitné vody. 

SUEZ rovněž přispívá k hospodářskému růstu více než 200 000 přímo či nepřímo vytvářených pracovních míst ročně. Díky 4,2 milionu 

tun zpracovaných druhotných surovin poskytuje nové zdroje. Do roku 2030 se Skupina zaměří na 100% udržitelná řešení s pozitivním 

dopadem na naše životní prostředí, zdraví a klima. Společnost SUEZ dosáhla v roce 2020 celkových výnosů ve výši 17,2 miliardy 

EUR.  

 


