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Ronson szykuje się na dobrą II poł. roku, podtrzymuje 
cele operacyjne na ’16 (opis) 

Ronson w I połowie roku znalazł nabywców na 362 lokale i przekazał klientom 276 mieszkań. Deweloper zakłada, że 

II półrocze będzie dużo lepsze i podtrzymuje cele operacyjne na cały 2016 r., czyli sprzedaż ponad 900 lokali i 

przekazanie ok. 1.000 lokali - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. 

 
"Zgodne z zapowiedziami II kwartał bieżącego roku 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 1.000 lokali i znacząco poprawić 

ubiegłoroczne wyniki finansowe" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy 

Ronsona. 

 

Deweloper poinformował, że 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 1.040 lokali, z czego ok. 740 było już 

sprzedanych na koniec czerwca. 

W I połowie 2016 r. spółka przekazała nabywcom 276 lokali, w tym czasie wypracowała 11,2 mln zł przychodów ze sprzedaży i 

zanotowała 4,4 mln zł zysku EBIT oraz 0,7 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Marża 

brutto ze sprzedaży wyniosła 17,9 proc. 

 

Największy wpływ na wyniki I półrocza miały zakończone w II kwartale stołeczne projekty Moko I i Espresso II. 

„W całym I półroczu średnia marża brutto ze sprzedaży wyniosła 17,9 proc., zakładając, że udział projektu Moko w kolejnych 

kwartałach będzie rósł, można się spodziewać, że marża będzie wyglądała jeszcze lepiej w kolejnych kwartałach” - powiedział 

podczas konferencji Łapiński. 

 

„Inwestycja Moko z marżą brutto na poziomie ponad 33 proc. będzie głównym driverem wyników w 2016 r.” - dodał. 

 

W samym II kwartale 2016 r. Ronson zanotował 5 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, 

8,7 mln zł zysku EBIT oraz 69,4 mln zł przychodów. 

 

„Po słabym I kwartale, II kwartał był całkiem przyzwoity i po I połowie roku wyszliśmy na plus. Spodziewamy się, że te zyski w 

przyszłych kwartałach będą jeszcze większe” - powiedział dyrektor finansowy. 

W I półroczu 2016 r. Ronson sprzedał 362 lokale wobec 410 lokali w tym samym okresie 2015 r. Spółka tłumaczy, że niższa 

sprzedaż w I półroczu 2016 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem miała związek z ograniczoną ofertą spółki w tym czasie. 

 

„Realizujemy przedsprzedaż i sprzedaż zgodnie z planem i podtrzymujemy nasz plan sprzedaży ok. 900 lokali w całym roku. 

Odbicie sprzedażowe będzie widać już w III kwartale” - powiedział na konferencji Andrzej Gutowski, dyrektor ds. sprzedaży i 

marketingu. 

 

W I połowie roku Ronson rozpoczął realizację siedmiu projektów obejmujących łącznie 921 lokali. Na koniec czerwca oferta 

dewelopera obejmowała ok. 1.130 mieszkań, a w lipcu powiększyła się o kolejne 311. 

Do końca roku do sprzedaży mogą trafić jeszcze trzy inwestycje obejmujące ponad 360 lokali - Marina Miasto nad Odrą we 

Wrocławiu, a także kolejne etapy warszawskich inwestycji Miasto Moje i Naturalis. 

Deweloper podtrzymuje, że w tym roku zamierza wydać na zakup nowych gruntów ok. 70 mln zł. 

 

„Planujemy pozostać z naszą działalnością w czterech miastach. W przypadku Szczecina i Wrocławia nie planujemy 

dokupywania działek, natomiast mam nadzieję, że niedługo będziemy zamykać transakcję zakupu w Poznaniu. Warszawa to też 

lokalizacja, którą musimy w najbliższym czasie uzupełnić o 1-2 działki. Prowadzimy obecnie due diligence dla 2-3 

nieruchomości” - powiedział Gutowski. 

„Ceny gruntów poszły do góry i kontraktacja jest coraz trudniejsza. Jeśli chce się bronić zwrotu na kapitale i marży, to ten 

proces jest coraz trudniejszy” - dodał Łapiński. (PAP) 

 

The articles based on PAP’s newswire were also published on Bankier.pl, Biznes.onet.pl, 

GPWinforstrefa.pl, ISBnews.pl, Stooq.pl 
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PAP published an article on Ronson’s bonds offering with the following key points: 

         Ronson issued PLN 45 m in bonds in a private placement to date in 2016 and a PLN 10 m 

public issue in July 

         No further bond issues are planned in H2 2016 

         Ronson would like to cap annual corporate bond redemptions at PLN 50-60 m in the future 

         The group may embark on an early redemption of a portion of the PLN 83.5 m in bonds 

maturing in June 2017 
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