TISKOVÁ ZPRÁVA

ZVVZ GROUP loni zvýšil tržby i zisk krizi navzdory
Milevsko, 21. března 2013
Přes krizi, kterou zažívá evropský průmysl, se holdingové společnosti ZVVZ GROUP
podařilo v roce 2012 zvýšit konsolidované tržby na 1,766 miliard korun. Ve srovnání
s předchozím rokem si tak skupina firem, zaměřených hlavně na výrobu, dodávky a
projektování strojírenských zařízení k odvětrání, odprášení a odsíření elektráren,
hutí, tepláren nebo silničních tunelů, polepšila o 195 milionů. A to přesto, že v ní
pracovalo méně zaměstnanců – 860 místo předloňských 918 lidí.
„Takový výsledek nás musí v této nelehké době těšit. Zvláště, když rostla produktivita
práce. Beru to jako důkaz, že se daří naplňovat předloni přijatou strategii rozvoje
holdingu do roku 2015. Je za tím velké úsilí zaměstnanců na všech úrovních. To pak
přineslo i výsledky. Zmíněnou produktivitou počínaje, přes nové produkty, až po lepší
vlastnosti těch zavedených,“ říká Miloslav Mácha, generální ředitel ZVVZ GROUP.
Skupina, jejímž pilířem je obchodně inženýringová společnost ZVVZ-Enven
Engineering a výrobní spolčenost ZVVZ MACHINERY, vloni vytvořila zisk před
zdaněním přes 80 milionů Kč. Nebýt kurzových výkyvů, mohl být výsledek ještě o
zhruba deset milionů lepší.
„Vloni se nám podařilo vyřešit i několik obchodních kauz a tyto položky vyjmout
z účetnictví. Zároveň se po dvou letech ztrát podařilo do mírného zisku dostat i
„Machinery“, stabilizovat ho. To je příslib do budoucnosti,“ uvedl Miloslav Mácha.
ZVVZ MACHINERY se na tržbách podílela 895 miliony Kč (meziročně o 90 milionů
víc). Tržby ZVVZ-Enven Engineering dosáhly 1,218 miliard Kč (o 238 milionů více).
Pozitivní vývoj se přenáší i do roku 2013. V něm konsolidovaný podnikatelský plán
počítá s 2,346 miliardami Kč tržeb. Růst ovlivní fakturace dokončených prací na
Elektrárně Prunéřov a pokračující odsíření ArcelorMittal Ostrava. Firma vstupuje na
trh i s některými novými produkty jako je odsíření, kontejnery nebo přepravníky.
Letošní investice dosáhnou 100 milionů Kč. Největší položku představuje nákup
univerzálního CNC centra za 40 milionů Kč, které bude do provozu uvedeno v září.
Další desítky milionů korun jdou do technického rozvoje kontejnerů, přepravníků,
filtrace, odsíření a také na opravy nemovitého majetku.

