TISKOVÁ ZPRÁVA

Strojírenský holding ZVVZ GROUP očekává letos růst
MILEVSKO, 13. března 2015
Milevská strojírenská holdingová společnost ZVVZ GROUP v roce 2015 očekává růst
tržeb z loňských dvou miliard na 2,5 miliardy korun a zisk 55 milionů korun. O to vše
by se mělo postarat 838 lidí.
„Je to ambiciózní cíl, ale splnitelný. Tedy za předpokladu, že všude odvedeme i něco
navíc, protože je třeba do konce dotáhnout nové projekty a rozjednané zakázky,
technicky je připravit a dostat do výroby. A to za situace, kdy podnikatelské prostředí
není v Evropě jednoduché,“ říká Miloslav Mácha, generální ředitel ZVVZ GROUP.
Rok 2014 holding ukončil s konsolidovanými tržbami 2 miliardy korun a vytvořil hrubý
zisk 62 milionů korun. Mezi nejvýznamnější zakázky patřilo odsíření teplárny Arcelor
Mittal v Ostravě a dodávky ventilátorů na větrání dopravních staveb, včetně nové
trasy pražského metra Dejvická – Motol. V roce 2013 tržby činily 1,962 miliardy a
hrubý zisk přes 80 milionů Kč. Firmám holdingu se loni přes některé problémy
podařilo snížit a stabilizovat úvěrové zatížení a zbavit se řady pohledávek.
„Loňský rok byl velmi složitý a za dané situace jsme asi dosáhli maxima. Řešili jsme
problémy uvnitř firmy i v zahraničí, kde nás třeba vojenský konflikt na Ukrajině jen
loni připravil o uzavřené zakázky za stamiliony korun. A další v následujících letech,
protože další smlouvy na odprášení elektráren v průmyslovém Donbasu byly už
připravené,“ vysvětlil Miloslav Mácha.
Skupina ZVVZ GROUP zaměřená na čištění ovzduší, tedy výrobu, dodávky a
projektování strojírenských zařízení k odvětrání, odprášení a odsíření průmyslových
provozů, letos počítá s výraznějším prosazením v zahraničí, neboť český trh v oboru
ekologického strojírenství a inženýringu už nenabízí tolik příležitostí. Firmy holdingu
se proto ucházejí o zakázky v Polsku, na Balkáně, Německu, stranou nezůstává ani
Rusko, Kazachstán, Ukrajina či Turecko a Čína.
„Aktuálně máme za sebou vítězství v mezinárodním tendru na dodávku ventilátorů
pro aerodynamický tunel jedné významné automobilky, které už půjdou do výroby,
stejně jako elektroodlučovače pro elektrárnu Nováky nebo kouřovody pro SAS
Třinec. Ale víc práce je samozřejmě před námi,“ dodal Miloslav Mácha.

Zatímco inženýringová společnost ZVVZ-Enven Engineering (loňské tržby 1,3
miliardy Kč) v zahraničí už dlouhodobě úspěšně působí, výrobní společnost ZVVZ
MACHINERY (loňské tržby 810 milionů Kč) na tom nyní pracuje. Zvláště se zde
hodlá prosadit svou klíčovou produkcí ventilátorů pro energetiku, hutě či dopravní a
aerodynamické zkušební tunely. Stejně jako s velkoobjemovými přepravníky sypkých
a tekutých hmot, ISO kontejnery a tlakovými nádobami, které její výrobní program
doplňují.
***
Milevskou holdingovou společnost ZVVZ GROUP tvoří šest firem. Vedle největší, obchodně
inženýringové ZVVZ – Enven Engineering a výrobní ZVVZ Machinery, jde o ZVVZ a.s.,
ZVVZ Nemovitosti, ZVVZ Energo a ZVVZ Invest.

