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Zysk netto Ronson Europe w II kw. '12 wyniósł 3 mln  zł, 
lepiej od konsensusu (update)  
 

09.08. Warszawa (PAP) - Zysk netto Ronson Europe w II kwartale 2012 roku wyniósł 2,99 mln zł, 
podczas gdy rok wcześniej spółka miała 2,2 mln zł straty - poinformował Ronson w czwartkowym 
raporcie. Analitycy spodziewali się, że zysk netto w II kwartale wyniesie 2,5 mln zł. 

W I połowie 2012 roku zysk netto spółki wyniósł 1,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to 563 tys. 
zł. 

Zysk operacyjny Ronson Europe sięgnął 2,1 mln zł w stosunku do konsensusu 1,9 mln zł zysku i 3,9 
mln zł straty EBIT przed rokiem. 

Przychody dewelopera wyniosły w II kwartale 2012 roku 34,6 mln zł. Średnia prognoz analityków 
ankietowanych przez PAP wskazywała na sprzedaż na poziomie 37,4 mln zł. W II kwartale 2011 roku 
przychody sięgnęły 5,8 mln zł. 

W I połowie 2012 roku przychody Ronsona wyniosły 41,9 mln zł, czyli były o 4,8 proc. wyższe niż rok 
wcześniej. 

(...) Zasadniczo jest konsekwencją wzrostu średniej ceny sprzedaży za m kw., wskutek spadku liczby 
domów jednorodzinnych przekazanych klientom, które odznaczają się niższą średnią ceną sprzedaży 
za m kw. w porównaniu do innych projektów. Wzrost ten jest częściowo równoważony spadkiem liczby 
lokali dostarczonych klientom w kontekście ich powierzchni (w m kw.)" - napisano w raporcie. 

Marża brutto za okres I półrocza 2012 wyniosła 21,5 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 18,7 
proc. 

W okresie sześciu miesięcy 2012 roku spółka sprzedała 168 lokali o łącznej wartości 70,3 mln zł, 
podczas gdy rok wcześniej sprzedała 213 lokali o łącznej wartości 123,8 mln zł. 

Spółka podała, że pod koniec II kwartału była w trakcie realizacji dziewięciu projektów obejmujących 
łącznie 1.217 lokali, o łącznej powierzchni 74.800 m kw. Zakończenie budowy 553 lokali o łącznej 
powierzchni 37.000 m kw. planowane jest do końca 2012 roku. 

Ronson poinformował, że jest w trakcie przygotowywania kolejnych 21 projektów na różnych etapach 
realizacji, obejmujących około 4.700 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 334.700 m kw., które 
będą realizowane w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. 

"Spółka rozważa rozpoczęcie przed końcem roku realizacji jednego nowego etapu obecnie 
realizowanego projektu, który obejmie 40 lokali o łącznej powierzchni 2.200 m kw. oraz dwóch nowych 
projektów, które obejmą 210 lokali o łącznej powierzchni 16.800 m kw." - napisano w raporcie. (PAP) 

http://stooq.pl/n/?f=635575&c=1&p=4+18+22 
http://gielda.wp.pl/kat,7511,title,Zysk-netto-Ronson-Europe-w-II-kw-12-wyniosl-3-mln-zl-lepiej-od-
konsensusu-opis,wid,14832120,wiadomosc.html 
http://biznes.onet.pl/zysk-netto-ronson-europe-w-ii-kw-12-wyniosl-3-mln-,18494,5212881,1,news-detal 
 



 
 

 
Wyniki Ronson Europe w II kw. 2012 vs. konsensus PA P 
 
 

09.08. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Ronson Europe w drugim kwartale 
2012 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP. 
w mln zł    II kw. 12  konsensus   ró Ŝnica  
                             PAP 
Przychody        34,6       37,4       -7%  
EBIT              2,1        1,9       10%  
zysk netto        3,0        2,5       20%  
 
II kw. 12   II kw 11  ró Ŝnica 
w mln zł                               r/r  
 
Przychody        34,6        5,8      497%  
EBIT              2,1       -3,9 
zysk netto        3,0       -2,2 

 
 
http://stooq.pl/n/?f=635562&c=1&p=4+18+22 
 
http://finanse.wp.pl/kat,7069,title,Wyniki-Ronson-Europe-w-II-kw-2012-vs-konsensus-PAP-
tabela,wid,14832081,wiadomosc.html 
 
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Wyniki-Ronson-Europe-w-I-kw-2012-vs-konsensus-PAP-tabela-
2539405.html 
 


