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Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy po I półroczu
Grupa Kapitałowa NEWAG zakończyła pierwsze półrocze 2014 r bardzo dobrymi wynikami. Zysk netto wzrósł
o 147% a EBIDTA o 83% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wyniki finansowe Grupy oraz
jednostki dominującej zgodne są z oczekiwaniami Zarządu.
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 roku Grupa NEWAG wypracowała zysk netto w wysokości 35,8 mln zł
czyli większy o 14.5 mln zł (147 %) w stosunku do wyniku za pierwsze półrocze ubiegłego roku. Przychody ze
sprzedaży w pierwszym półroczu bieżącego roku wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o
prawie 105 mln zł ( 37%) i wyniosły 391,9 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 65,9 mln zł i była wyższa o 29,9 mln zł
(+82,7%) niż w analogicznym półroczu poprzedniego roku. Jednostkowy zysk netto Spółki NEWAG S.A. wyniósł 35
mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 337,7 mln zł (264,7 mln w 1 półroczu 2013r.).
Wyniki finansowe Grupy są zgodne z oczekiwaniami Zarządu i tym samym Grupa NEWAG podtrzymuje prognozę wyników
na rok 2014 zamieszczoną w prospekcie emisyjnym czyli osiągnięcie 919 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysku netto w
wysokości 79 mln zł oraz EBITDY na poziomie 36,5 mln zł – mówi Bogdan Borek, Dyrektor Finansowy Spółki. Nietypowe lub jednorazowe czynniki nie wywarły wpływu na ukształtowanie się wyników w I półroczu 2014 roku –
dodaje.
Dodatniej dynamice wyników towarzyszy również wzrost wartości sumy bilansowej o 212,1 mln zł (26,6%) do
kwoty 1,01 mld zł co było konsekwencją wzrostu zadłużenia krótkoterminowego związanego z realizacją
produkcji pojazdów INSPIRO dla Metra Warszawskiego, Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla Południowej
Grupy Zakupowej oraz lokomotyw spalinowych dla PKP Intercity. W porównaniu do stanu na 31.12.2013 roku
zadłużenie Grupy z tytułu kredytów bankowych zmniejszyło się o blisko 61 mln zł. Zgodnie z przyjętym na rok
bieżący biznes planem zadłużenie krótkoterminowe, w tym w szczególności poziom zadłużenia kredytowego,
powinno obniżyć się na przełomie września i października br.
Systematycznie zwiększa się portfel zamówień. Od początku bieżącego roku Grupa zawarła umowy na usługi w
zakresie modernizacji i naprawy taboru kolejowego o łącznej wartości 286,2 mln zł. Wartość złożonych ofert,
które zostały wybrane przez zamawiających jako najkorzystniejsze, opiewa na kwotę 100,4 mln zł. Grupa
spodziewa się, że do końca 2014 postępowania te zostaną zakończone i dojdzie do zawarcia umów.

…
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. Należąca do grupy spółka NEWAG Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych.
Grupa zatrudnia ok. 1900 osób.
Grupa NEWAG prowadzi działalność w zakresie:

produkcji i modernizacji lokomotyw spalinowych (ok. 100% udziałów w krajowym rynku w 2013 r.)

produkcji i modernizacji lokomotyw elektrycznych (ok. 54% udziałów w krajowym rynku w 2013 r.) – pierwsza od ok. 30 lat elektryczna lokomotywa polskiej konstrukcji „Dragon”, pierwsza polska wielosystemowa lokomotywa elektryczna „Griffin”

produkcji i modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych (ok. 85% udziałów w krajowym rynku produkcji elektrycznych zespołów trakcyjnych w 2013 r.) – pierwszy polski pojazd szynowy, który przekroczył prędkość 211,6 km/h

produkcji spalinowych zespołów trakcyjnych (ok. 62% udziałów w krajowym rynku w 2013 r.)

produkcji tramwajów – nowoczesny „Nevelo”
NEWAG to także partner pierwszego wyboru dla międzynarodowych koncernów (GE, Siemens AG, Stadler AG, Bombardier) – wspólnie z Siemensem realizuje kontrakt o wartości 1,07 mld zł na dostawę pociągów dla Warszawskiego Metra, a ze Stadlerem – na dostawę i utrzymanie 20
EZT dla PKP Intercity – wartość kontraktu to ponad 1,6 mld zł.
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