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ZETKAMA S.A. (ZKA)
Komunikat prasowy

ZETKAMA prezentuje bardzo dobre wyniki po III kwartałach 2013 roku i realizuje prognozy na 2013 rok.
Skonsolidowany raport okresowy po III kwartałach 2013 Grupy ZETKAMA potwierdza bardzo dobrą
dynamikę zysku netto, który wyniósł 23.618 tys. zł i był wyższy o 21% w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego. Grupa umacnia swoją pozycję w branży metalowej, kontynuuje ekspansję na
nowe rynki, uruchamianie nowych produktów oraz wdrażanie projektów zwiększających efektywność
i wykorzystanie jej potencjału produkcyjnego. Grupa potwierdza realizację prognoz finansowych na 2013
rok ogłoszonych na koniec sierpnia b.r.
Zysk brutto Grupy po 3 kwartałach 2013 roku wyniósł 27.678 tys. zł i był wyższy o 17% w porównaniu do
analogicznego okresu 2012 roku. Większy przyrost procentowy zysku brutto względem zysku operacyjnego był
spowodowany korzystnym kursem walutowym oraz niższymi odsetkami od kredytów.
Wynik EBITDA po 9 miesiącach 2013 roku na poziomie 34.157 tys. zł był wyższy o 7% w stosunku wskazanego
okresu 2012 roku. Na wynik maił wpływ wzrost sprzedaży w segmencie armatury i odlewów, podzespołów dla
motoryzacji oraz dalsza optymalizacja kosztów wytwarzania.
Po 3 kwartałach 2013 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 227.494 tys. zł, co daje 5% wzrost rdr. W
segmencie armatury i odlewów sprzedaż wyniosła 97,4 mln zł; w segmencie elementów złącznych przychody ze
sprzedaży były na poziomie 91,8 mln zł; w segmencie podzespołów dla motoryzacji sprzedaż wyniosła 38,4 mln zł.
Sprzedaż na poziomie Grupy lepsza niż zakładaliśmy na początku roku jest wynikiem zdobywania nowych rynków,
pozyskania nowych klientów i wprowadzania nowych produktów. Mimo niekorzystnej sytuacji globalnej i sporej
ostrożności w zakresie nowych zamówień, prowadzone w ramach grupy działania przyniosły wymierne efekty.
Przewiduję, że sytuacja na rynkach nie będzie się istotnie zmieniać. W ciągu najbliższych, zimowych miesięcy
nastąpi spowolnienie i wzrost cen surowców w tym złomu, natomiast już w II kwartale 2014 i kolejnych miesiącach
sytuacja będzie się poprawiać - komentuje Prezes Grupy ZETKAMA Leszek Jurasz .

Tabela 1 Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy ZETKAMA S.A. po III kwartałach 2013
Wyszczególnienie
3 kwartały 2013
3 kwartały 2012
Dynamika
Przychody ze sprzedaży
Zysk brutto ze sprzedaży
Zysk operacyjny (EBIT)
EBITDA
Marża EBITDA %
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto

227.494
53.406
27.343
34.157
15,0%
27.678
23.618

216.266
51.089
25.206
31.832
14,7%
23.559
19.451

5,2%
4,5%
8,5%
7,3%
2,0%
17,5%
21,4%

Wyniki finansowe po III kwartałach 2013 są zgodne z naszymi przewidywaniami. Po bardzo dynamicznym okresie
wzrostu, jak co roku spodziewamy się nieco mniejszej liczby zamówień w ostatnim kwartale, niemniej jednak nie
widzimy zagrożenia dla realizacji prognozy rocznej. – dodał Prezes Grupy ZETKAMA Leszek Jurasz
ZETKAMA S.A. to europejski lider w produkcji wysokiej jakości armatury przemysłowej i odlewów żeliwnych. Spółka oferuje ponad 2000 wyrobów armaturowych,
takich jak zawory zaporowe, zawory zwrotne, kosze ssawne, osadniki-filtry, kurki kulowe. Są one sprzedawane do ponad 60 krajów na całym świecie.
ZETKAMA S.A. wraz ze spółkami zależnymi 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 najbliższych 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 przełożenie na wzrost wartości
Grupy Kapitałowej ZETKAMA.
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