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Ronson Europe poprawia wyniki finansowe
Znakomite perspektywy na ostatni kwartał roku


Po trzech kwartałach 2015 r. przychody Ronson Europe wyniosły 162,6 mln zł, co
w porównaniu do 142,5 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku
ubiegłego daje wzrost o 14,1%:
o 451 lokali o łącznej powierzchni 24,7 tys. m2 przekazanych ich nabywcom,
podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 435 lokali o
powierzchni blisko 23 tys. m2.
o Największy wpływ na wyniki trzech kwartałów 2015 r. miały warszawskie
projekty Sakura (III i IV etap) oraz Verdis III, gdzie klientom przekazano
klucze do odpowiednio 183 i 139 lokali.



Zysk brutto na sprzedaży po trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 24,0 mln zł i był na
poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, gdy wyniósł 23,0 mln zł.
o Marża brutto na sprzedaży wypracowana przez 9 pierwszych miesięcy
2015 r. wyniosła 14,8% wobec 16,1% przed rokiem.



Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej po trzech
kwartałach 2015 r. wyniósł 2,1 mln zł wobec 0,3 mln zł przed rokiem.



W IV kwartale 2015 r. Ronson planuje przekazać klientom około 250 lokali, z
czego najwięcej w wysokomarżowych inwestycjach Tamka i Verdis IV, których
realizacja została już ukończona, i w których trwają już odbiory lokali przez ich
nabywców.

Sprzedaż mieszkań
Przez pierwsze trzy kwartały 2015 r. Ronson sprzedał 658 mieszkań, czyli o 16%
więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, gdy nabywców znalazło 565
lokali. Sam III kwartał 2015 r., w którym spółka sprzedała 248 lokali, był najlepszym w
historii kwartałem dla dewelopera.
Celem Ronsona na cały 2015 r. jest sprzedaż ponad 800 mieszkań. Biorąc pod
uwagę dotychczasowe wyniki – 724 lokale sprzedane na koniec października –
prawdopodobne jest wyraźne przekroczenie zakładanych planów.
Realizowane i planowane inwestycje
W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2015 r. Ronson zakończył budowę pięciu projektów
obejmujących łącznie 606 lokali oraz rozpoczął realizację pięciu kolejnych inwestycji
z 786 lokalami łącznie. Na koniec września w ofercie Ronsona było 803 mieszkań.
Wśród projektów, które w tym roku poszerzyły ofertę Ronsona, są kolejne etapy
Espresso i Moko w Warszawie, Kamienicy Jeżyce w Poznaniu oraz dwa etapy City

Link (sprzedaż drugiego etapu rozpoczęła się październiku). W ostatnich miesiącach
2015 r. do oferty mogą trafić jeszcze dwie zupełnie nowe wrocławskie inwestycje
liczące odpowiednio 95 i 139 lokali w swoich pierwszych etapach.
Perspektywy na IV kwartał 2015 r. i cały rok 2016
Pod względem liczby przekazanych mieszkań, jak również pod względem wyników
finansowych, IV kwartał może być najlepszy w całym 2015 roku. W tym okresie
przekazywane będą przede wszystkim lokale w dwóch wysokomarżowych
inwestycjach – Tamka (oddana do użytku we wrześniu) i Verdis IV (zakończony w
październiku). Ostatnią inwestycją, którą spółka odda do użytkowania w tym roku
będzie Młody Grunwald II. W ostatnim kwartale bieżącego roku Ronson planuje
przekazać klientom około 250 lokali, dzięki czemu możliwe będzie zamknięcie całego
roku z wynikiem ponad 700 przekazanych lokali, co byłoby najwyższym wynikiem w
historii spółki.
Jeszcze lepsze perspektywy wyników są przed spółką w roku 2016, kiedy to Ronson
planuje zakończyć budowę siedmiu inwestycji liczących łącznie ponad 1 000 lokali.
Wyniki finansowe zostały przedstawione w poniższej tabeli
Wyniki
finansowe
(w mln zł)

III kwartał
2015 r.

III kwartał
2014 r.

Zmiana

I-III kwartał
2015 r.

I-III kwartał
2014 r.

Zmiana

Przychody

68,4

29,5

132%

162,6

142,5

14%

Zysk brutto
na sprzedaży

7,2

1,9

279%

24,0

23,0

4%

Zysk
operacyjny

1,1

(4,9)

-

6,4

1,8

256%

Zysk netto*

0,5

(4,9)

-

2,1

0,3

504%

* Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
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