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Ronson Europe poprawia wyniki finansowe
Znakomite perspektywy na II półrocze


Ronson Europe wypracował w I półroczu 2016 r. 111,2 mln zł przychodów wobec
94,2 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 18,1%:
o Spółka przekazała nabywcom 276 lokali o łącznej powierzchni 15,9 tys. m2,
podczas gdy przed rokiem było to 270 lokali o powierzchni 14,3 tys. m2.



Zysk brutto na sprzedaży wyniósł w I półroczu 2016 r. 19,9 mln zł wobec 16,9 mln
zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 17,8%:
o Marża brutto na sprzedaży wypracowana w I półroczu wyniosła 17,9% i
była na podobnym poziomie jak przed rokiem.
o Największy wpływ na wyniki I półrocza miały zakończone w II kwartale
warszawskie projekty Moko I i Espresso II.



Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu
2016 r. wyniósł 0,7 mln zł wobec 2,4 mln zł przed rokiem



Łącznie w całym 2016 r. Ronson planuje przekazać klientom około 1000 lokali, co
powinno przełożyć się na znaczną poprawę wyników finansowych względem
2015 roku.

- Zgodne z zapowiedziami II kwartał br. przyniósł oczekiwaną poprawę wyników, co
było możliwe dzięki zakończeniu budowy dwóch kluczowych inwestycji w Warszawie.
Znacznie lepsze perspektywy kształtują się przed Ronsonem w II połowie roku.
Zakładamy, że w całym 2016 roku możemy przekazać klientom klucze do około 1000
lokali i znacząco poprawić ubiegłoroczne wyniki finansowe – powiedział Tomasz
Łapiński, dyrektor finansowy Ronson.
Sprzedaż mieszkań
W I półroczu 2016 r. Ronson sprzedał 362 lokale wobec 410 lokali w tym samym
okresie 2015 r. Największą popularnością wśród klientów cieszyły się lokale w
warszawskich projektach Espresso (89 sprzedanych lokali) oraz City Link (79 lokale).
Nieco niższa sprzedaż w I półroczu 2016 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem miała
związek z ograniczoną ofertą Spółki w tym czasie. Ronson oczekuje znaczącej
poprawy sprzedaży w II połowie 2016 r. dzięki znaczącemu rozszerzeniu oferty o
nowe inwestycje i kolejne etapy już realizowanych projektów. Celem Ronsona na
2016 r. jest sprzedaż ponad 900 lokali.

Realizowane i planowane inwestycje
W I półroczu 2016 r. Ronson rozpoczął realizację siedmiu projektów obejmujących
łącznie 921 lokali, w tym dwóch zupełnie nowych warszawskich inwestycji: Nova
Królikarnia na Mokotowie oraz Miasto Moje na Białołęce, które do sprzedaży trafiły w
lipcu. Na koniec czerwca oferta Ronsona obejmowała ok. 1130 mieszkań, a w lipcu,
dzięki wspomnianym wyżej projektom, powiększyła się o kolejne 311.
Do końca roku do sprzedaży mogą trafić jeszcze trzy inwestycje obejmujące ponad
360 lokali. W planach jest nowy projekt we Wrocławiu – Marina Miasto nad Odrą przy
ul. Na Grobli, a także kolejne etapy warszawskich inwestycji Miasto Moje i Naturalis.
Dobre perspektywy na II połowę 2016 roku
Pod względem przekazań mieszkań i tym samym wyników finansowych bieżący rok
zapowiada się jeszcze lepiej niż rok 2015.
Łącznie w 2016 r. Ronson może przekazać klientom klucze do około 1000 mieszkań
(z czego 276 zostało przekazanych w I półroczu). Bazą do przekazań na kolejne
kwartały będzie ok. 310 lokali w ramach już zakończonych inwestycji oraz lokale,
których budowa zakończy się w bieżącym roku. W sumie jest to ponad 1030 lokali, a
ok. 740 z nich było już sprzedanych na koniec I półrocza.
Wyniki finansowe zostały przedstawione w poniższej tabeli
Wyniki
finansowe
(w mln zł)

I półrocze
2016 r.

I półrocze
2015 r.

Zmiana

II kwartał
2016 r.

II kwartał
2015 r.

Zmiana

Przychody

111,2

94,2

+18%

69,4

53,8

+29%

Zysk brutto
na sprzedaży

19,9

16,8

+18%

15,9

12,2

+30%

Zysk
operacyjny

4,4

5,3

-17%

8,7

7,7

+8%

Zysk netto*

0,7

2,4

-30%

5,0

5,2

-4%

* Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Bartosz Sroka
NBS Communications
22 826 74 18
500 202 354
bsroka@nbs.com.pl

Więcej o Ronson:
Ronson jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem prowadzącym inwestycje
mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w Warszawie, a także w Poznaniu,
Wrocławiu i Szczecinie.
Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje mu
pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest notowana na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ronson tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. Obecnie, w ofercie firmy
znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup klientów – są w niej zarówno
apartamenty jak i lokale z segmentu popularnego.
Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem zaufania
klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi deweloperskie w
konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku 2013 przyznane przez
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.
Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono analityków
i inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku w
kategorii „Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu.

