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Grupa Kapitałowa NEWAG - wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku
W I kwartale 2015 roku Grupa NEWAG zanotowała wzrost zysku netto o 92,4%
i przychodów ze sprzedaży o 52,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Zysk netto Grupy wyniósł niespełna 7,6 mln zł i jest wyższy o 92,4% w stosunku do wyniku
sprzed roku (3,9 mln w I kwartale 2014r.). Przychody ze sprzedaży w porównaniu do
analogicznego okresu w roku ubiegłym wzrosły o 70,5 mln zł (tj. 52,5%) i wyniosły 204,9 mln zł
(134,4 mln zł w I kwartale 2014r.).
Główny wpływ na wyniki Grupy miał segment produkcji elektrycznych zespołów trakcyjnych.
Zysk netto Spółki NEWAG S.A. wyniósł 4,3 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie
203,4 mln zł (100,6 mln w I kwartale 2014r.). Jest on istotnie wyższy od zysku jaki Spółka
osiągnęła w I kwartale 2014 roku – 235 tys. zł.
Nietypowe lub jednorazowe czynniki nie wywarły istotnego wpływu na ukształtowanie się
wyników w I kwartale 2015 roku.
Analizując zadłużenie ogółem (zobowiązania i rezerwy) w ujęciu wartościowym, widoczny jest
spadek jego wartości do poziomu 595,7 mln zł czyli o 54,5 mln zł. Zadłużenie kredytowe (długo
i krótkoterminowe) jest niższe o 134,9 mln zł. Zobowiązania leasingowe (długo i krótkoterminowe) wzrosły o 31,8 mln zł.
Grupa systematycznie rozszerza portfel zamówień. W I kwartale br. zawarto umowy na usługi
w zakresie produkcji, modernizacji i naprawy taboru kolejowego o łącznej wartości
204,32 mln zł.
______
Grupa Kapitałowa NEWAG zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i
szynowego. W zakładach Spółki w Nowym Sączu prowadzone są prace w segmencie elektrycznych i
spalinowych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych, natomiast w
Gliwicach produkowane oraz modernizowane są lokomotywy elektryczne. Grupa zatrudnia ok. 2000
osób. NEWAG od grudnia 2013 jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

