ZETKAMA S.A. (ZKA)

Ścinawka Średnia, 27.03.2013r.
Komunikat prasowy

ZETKAMA prezentuje wyniki za 2013 rok oraz prognozy na 2014 rok.
Grupa Zetkama zakończyła rok 2013 bardzo dobrymi wynikami finansowymi. W opublikowanym skonsolidowanym
raporcie okresowym za 2013 rok Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaŜy w 2013 roku na poziomie 291.871
tys. zł co daje wzrost o 5% w stosunku do roku 2012. Grupa wykorzystuje synergię podmiotów dla zwiększenia
potencjału produkcyjnego. Realizuje załoŜenia do budŜetu 2013 i publikuje prognozy na 2014 rok.
Zysk brutto ze sprzedaŜy Grupy w 2013 roku wyniósł 68.587 tys. zł i był wyŜszy w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego ok. 8 %. Wynik EBITDA Grupy był na poziomie 38.636 tys. zł, zysk brutto Grupy wyniósł 29.519 tys. zł a zysk netto 25.578 tys. zł. W 2013 roku wynik EBITDA był o 2 % wyŜszy, zysk brutto wzrósł o 7%, a wynik netto o 12% w odniesieniu do
porównywalnie wypracowanego wyniku w roku 2012. Na wyniki finansowe miały wpływ wzrost sprzedaŜy w segmencie armatury
i odlewów, i segmencie podzespołów dla motoryzacji, dalsza optymalizacja kosztów wytwarzania oraz korzystne kursy walutowe.
W 2013 roku Grupa osiągnęła przychody 291.871 tys. zł i jest to wynik o 5% wyŜszy w stosunku do roku poprzedniego.
W segmencie armatury i odlewów sprzedaŜ wyniosła 126 mln zł i była wyŜsza o 8% niŜ w roku poprzednim.
W segmencie elementów złącznych przychody ze sprzedaŜy były na poziomie 117 mln zł i spadły o 1% rdr.
W segmencie podzespołów dla motoryzacji sprzedaŜ wyniosła 49 mln zł i była wyŜsza o 15% rdr.
W 2013 roku grupa aktywnie rozwijała sprzedaŜ na rynki zagraniczne i wprowadzała nowe produkty. Potwierdzeniem
tych działań są zaprezentowane wyniki. Obecny portfel zamówień oraz potencjał nowo pozyskanych rynków pozwalają
optymistycznie patrzeć na pierwsze półrocze 2014 roku – podsumował Prezes Leszek Jurasz.
W ramach optymalizacji procesów i doskonalenia efektywności w procesach operacyjnych Grupy przeprowadzono projekt
koncentracji działalności spółki zaleŜnej Armak w jednej lokalizacji.
W wyniku prac nad strategią przygotowano i rozpoczęto realizację projektu rozwoju segmentu armaturowego w efekcie którego,
Zetkama stanie się dostawcą zautomatyzowanych systemów sterowania. Spółka zaleŜna Zetkama R&D sp.
z o.o.,(Zetkama S.A jest 100% właścicielem), pozyskała dofinasowanie (w wysokości 4.882 tys.) na realizację projektu
„Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w zakresie technologii nowoczesnej armatury w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007–2013”. Utworzone Centrum Badawczo – Rozwojowe będzie realizować badania przemysłowe
i prace rozwojowe dla nowych koncepcji produktowych i technologicznych.
Podsumowując miniony rok stwierdzam, Ŝe podjęte w 2013 roku działania strategiczne związane z utworzeniem
Centrum Badawczo – Rozwojowego, dywersyfikacją geograficzną rynków, pozyskaniem nowych klientów i nowych
kontraktów oraz działania w obszarze operacyjnym optymalizujące wykorzystanie potencjału produkcyjnego oraz
zwiększające efektywność, przyniosły zamierzone rezultaty - podsumował Prezes Leszek Jurasz.

Tabela 1. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy ZETKAMA S.A. za 2013 rok.
Wyszczególnienie

2013

2012

Zmiana

Przychody ze sprzedaŜy

291.871

277.169

5,3%

Zysk brutto ze sprzedaŜy

68.587

63.659

7,7%

Zysk operacyjny (EBIT)

29.684

29.122

1,9%

EBITDA

38.636

37.955

1,8%

Zysk brutto

29.519

27.579

7,0%

Zysk netto

25.578

22.883

11,8%

W dniu 26 marca 2014 roku ZETKAMA opublikowała prognozy roczne.
Prognoza na 2014 r. zakłada w przypadku Grupy Kapitałowej ZETKAMA osiągnięcie:
• przychodów ze sprzedaŜy o wartości
- 298,6 mln zł
• zysku netto na poziomie
- 25, 1mln zł
• oraz EBITDA na poziomie
- 41, 4 mln zł
ZałoŜenia dla prognoz:
• średni kurs EUR/PLN

- 4,15

ZETKAMA S.A. to europejski lider w produkcji wysokiej jakości armatury przemysłowej i odlewów Ŝeliwnych. Spółka oferuje ponad 2000 wyrobów armaturowych, takich jak zawory
zaporowe, zawory zwrotne, kosze ssawne, osadniki-filtry, kurki kulowe. Są one sprzedawane do ponad 50 krajów na całym świecie.
ZETKAMA S.A. wraz ze spółkami zaleŜnymi Armak Sp. z o.o., ŚRUBENA UNIA S.A, oraz MCS Sp. z o.o. tworzy Grupę Kapitałową ZETKAMA. W ARMAKU produkowane są zawory
bezpieczeństwa, zawory zaporowe elektromagnetyczne, płynowskazy, zasuwy z obiegiem i bez oraz zawory zwrotne; ŚRUBENA prowadzi działalność na rynku elementów złącznych
(śruby, wkręty, nakrętki i nity), natomiast MCS produkuje rury do systemów wydechowych oraz komponenty metalowe i aluminiowe głównie na potrzeby przemysłu samochodowego..
W najbliŜszych latach Spółka planuje dalszą integrację podmiotów tworzących Grupę, rozszerzenie portfela produktowego, wzrost organiczny oraz przemyślane akwizycje. Pozwoli to
na dywersyfikację oferowanych produktów oraz pozyskanie nowych kontrahentów, co znajdzie bezpośrednie przełoŜenie na wzrost wartości Grupy Kapitałowej ZETKAMA.
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