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Po bardzo udanym I kwartale zadłużenie netto dewelopera spadło w okolice jednej piątej 
kapitałów własnych. Spółka jeszcze czeka z decyzją o ewentualnych próbach zrefinansowania 
obligacji wygasających w III kwartale. 

REKLAMA 
 
W minionym kwartale Ronson wydał klientom rekordowe 387 mieszkań, czym poprawił przychody o 
ponad 180 proc. r/r. Wykazał ich bowiem 167,2 mln zł (168,9 mln zł, gdyby wliczyć lokale z projektu 
realizowanego w ramach joint venture), co wygenerowało 45,8 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 
pochodzącego głównie z wysokomarżowego (38,6 proc.) projektu City Link III.  

Ostatecznie zysk netto deweloperskiej grupy wzrósł o 25,9 mln zł do 29,4 mln zł w I kwartale, co było 
dla niej najlepszym wynikiem od 2012 r., jeśli pominąć nadzwyczajną sprzedaż projektu Nova 
Królikarnia pod koniec 2016 r. 

Tymczasem bieżąca sprzedaż oraz realizowane projekty pozwoliły deweloperowi wygenerować 22,4 
mln zł cash flow operacyjnego w I kwartale (33,8 mln zł przed rokiem), co przełożyło się na spadek 
zadłużenia (spłacono obligacje na 10 mln zł) oraz wzrost salda środków pieniężnych. Saldo gotówki na 
kontach Ronsona wzrosło z 95,6 mln zł w grudniu do 104,2 mln zł na koniec marca, co pokrywało 65 
proc. krótkoterminowych zobowiązań grupy skorygowanych o otrzymane zaliczki.  

Pominąwszy przedpłaty, na koniec marca Ronson miał 161,1 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, 
z czego 17,5 mln zł to zobowiązania wynikające ze standardu MSSF 16. Umownie nazywane 
leasingowymi, aczkolwiek wynikające z prawa wieczystego użytkowania gruntów, na których 
deweloper już buduje lub będzie budował w przyszłości mieszkania. Innymi słowy, w większości są to 
zobowiązania, które zostaną przeniesione na nabywców mieszkań. 

Samych krótkoterminowych zobowiązań odsetkowych Ronson miał 41,8 mln zł, z czego większość to 
obligacje (32,4 mln zł). W lipcu i sierpniu tego roku spółka będzie musiała spłacić papiery warte 
kolejno 15 oraz 10 mln zł. Ich zwyczajowe refinansowanie stoi na razie pod znakiem zapytania. 

- Ronson wszedł w koronakryzys w mocnej kondycji finansowej. Mamy plan, w którym rozważymy 
spłatę obligacji bez konieczności refinansowania. (…) Poczekamy z decyzją, jeśli rynek wróci do 
normalności, a cena nie będzie zbyt wysoka, to wierzę, że wyemitujemy kolejne obligacje – 
powiedział Boaz Haim, prezes Ronsona, podczas czwartkowej wideokonferencji z dziennikarzami. 



Szef dewelopera, wraz z CFO, zwrócili także uwagę na „bardzo niski” poziom zadłużenia grupy. W 
istocie, na koniec marca dług netto Ronsona spadł do 84 mln zł i był najniższy dziewięciu lat. Spadek 
zadłużenia wraz z wysokimi zyskami pozwoliły więc obniżyć relację dług netto/kapitały własne do 
poziomu 0,22x wobec 0,39x średniej w latach 2017-2019. Sam Ronson wartość długu wyznacza 
jeszcze niżej, bo na 73,3 mln zł, gdzie uwzględnia też środki na rachunkach powierniczych (w 
sprawozdaniu nie wyszczególniono ich w sposób wystarczająco precyzyjny).  

Cześć płynnościowej poduszki Ronsona prawdopodobnie jednak zniknęła niedługo po zamknięciu 
kwartału. W kwietniu deweloper zapłacił łącznie 31,9 mln zł tytułem kolejnych rat za odkupienie 
warszawskiego projektu Nova Królikarnia od swojego byłego akcjonariusza.  

W I kwartale Ronson zakontraktował 277 lokali, z czego około 140 w samym – już kryzysowym – 
marcu. Deweloper dopiero w kwietniu zaczął mocniej odczuwać spadek sprzedaży. Niezależnie od 
obecnej pandemii, przedstawiciele spółki deklarują jednak chęć kontynuowania projektów i dalszego 
poszukiwania „okazyjnych” gruntów pod zabudowę. 

- Nie widzimy żadnych opóźnień z powodu braku siły roboczej, czy materiałów. Wszyscy generalni 
wykonawcy pracują pełną parą – powiedział prezes Ronsona. 
Na koniec marca deweloper miał w realizacji ponad 1,6 tys. mieszkań. W tym roku ukończyć zamierza 
701 z nich, z czego 513 było już sprzedane. Zapasy grupy obejmowały zaś 92,1 mln zł gotowych 
wyrobów (197 lokali, w tym 115 sprzedanych, w większości do oddania w II kw.) oraz 301,3 mln zł 
projektów w realizacji i kolejne 277,5 mln zł w banku ziemi na blisko 4 tys. mieszkań. 

Na Catalyst znajduje się pięć z sześciu serii obligacji Ronsona z terminami spłaty do stycznia 2023 r. 
Najkrótsze papiery RON0720 oraz RON0820 wyceniano kolejno na 99,78 i 99,98 proc. nominału w 
ostatnich transakcjach.  
 
 
 


