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Ronson szykuje się na słaby wynikowo '14 i rekordowy ’15 (wywiad) 
Ronson szacuje, że w przyszłym roku może przekazać klientom ok. 400 lokali przy niskiej 

marży. Dlatego nie wyklucza, że zanotuje wówczas stratę netto. Rekordowy dla spółki 

powinien być z kolei 2015 r., kiedy potencjał do przekazań wynosi ok. 1.000 lokali. Spółka 

nadal chce wypłacać dywidendę.  

"Potencjał, jeśli chodzi o wyniki finansowe w przyszłym roku, jest dużo słabszy niż w latach 2012-
2013. Dobry powinien być jeszcze I kwartał, kiedy do klientów będą trafiały mieszkania z projektu 
Espresso I - choć należy pamiętać, że nasz udział w tej inwestycji wynosi 68 proc. W drugim kwartale 
zaczniemy przekazywać klientom mieszkania w projekcie Młody Grunwald, w którym jest co prawda 
blisko 150 lokali, ale marża będzie bliska zeru" - powiedział PAP Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy 
dewelopera.  

"Baza do przekazań w całym 2014 r. to ok. 400 lokali" - dodał.  

Dyrektor finansowy Ronsona przyznał, że nie można wykluczyć, iż w całym 2014 r. spółka zanotuje 
stratę netto.  

"W drugim półroczu 2014 r. nie będziemy przekazywali do użytkowania nowych projektów i dlatego 
zwłaszcza w III i IV kwartale przyszłego roku wyniki finansowe będą słabe” – skomentował.  

Rekordowy pod względem wyników ma być z kolei 2015 r.  

„Te inwestycje, które rozpoczęliśmy w tym roku lub ruszą w najbliższych tygodniach, bądź na 
początku roku przyszłego, powinny zostać ukończone do połowy 2015 r. Dlatego potencjał jeśli chodzi 
o przekazania w 2015 r. to nawet ok. 1.000 lokali, co powinno przełożyć się na rekordowe wyniki" – 
podał dyrektor finansowy.  

Łapiński podtrzymał, że spółka zamierza dzielić się z akcjonariuszami dywidendą w kolejnych latach.  

"Chcemy, by dywidenda była wypłacana co roku. Przyszłe wypłaty nie powinny być raczej niższe od 
tej za 2012 r., ale na razie za wcześnie, by mówić o jej wysokości. Nawet jeśli zdarzy się, że w 
przyszłym roku wyniki będą gorsze, to ważniejsze dla możliwości wypłaty dywidendy będą bieżąca 
sprzedaż mieszkań i bieżące przepływy pieniężne " - dodał.  

Z zysku za 2012 r. deweloper wypłacił 0,03 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 8,17 mln zł.  

DO PRZEKAZANIA W 2013 OD 450 DO 530 LOKALI  

Ronson poinformował w komentarzu do wyników za III kwartał, że w IV kwartale może przekazać 
klientom od 70 do 150 lokali.  

Jak poinformował Łapiński, przedział jest szeroki, bo wszystko zależy od uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie projektów Verdis II i Espresso I.  

"W Verdis II mamy 78 lokali z czego 50 jest sprzedanych i realne byłoby przekazanie jeszcze w tym 
roku 30-40 mieszkań. Z kolei Espresso I zgodnie z planem powinno być oddane dopiero w I kwartale 



 

2014 r., ale ten termin może przesunąć się na koniec grudnia 2013 r. Wówczas byłaby szansa na 
przekazanie około 20-30 lokali" - powiedział.  

Dodał, że w przypadku uzyskania pozwoleń na użytkowanie Verdis II i Espresso I, marża brutto na 
sprzedaży w IV kwartale powinna przekroczyć 20 proc.  

W ciągu dziewięciu miesięcy Ronson przekazał klientom 376 lokali. Marża brutto dewelopera wyniosła 
po III kwartale 21,7 proc., choć w II i III kwartale spadła poniżej 20 proc.  

"W całym roku powinna ona wynieść ok. 20 proc." - skomentował Łapiński.  

Przedstawiciele dewelopera informowali wcześniej, że w całym roku przychody spółki mogą rdr ulec 
poprawie, natomiast zyski będą niższe.  

W 2012 r. Ronson zanotował 198,8 mln zł przychodów i 31,7 mln zł zysku netto.  

 

 

 


