REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

CZG – Česká zbrojovka Group SE
dosáhla za prvních devět měsíců roku rekordních výnosů 5 miliard
korun
Praha (24. listopadu 2020) ― CZG - Česká zbrojovka Group SE (“CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”)
dnes zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za období devět měsíců končící 30.
září 2020.

Klíčové finanční údaje za 9. měsíců 2020
•

•
•

•
•

Výnosy Skupiny za první tři čtvrtletí 2020 dosáhly 5 miliard Kč, což je meziroční nárůst o 10,2
%, zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní na základě vysoké poptávky po produktech
CZG a to především ve Spojených státech.
Provozní výsledek hospodaření za první tři čtvrtletí roku 2020 činil 815,7 m Kč, o 10,2 % více
nežli za první tři čtvrtletí 2019 na základě vyšších výnosů.
EBITDA1 z pokračujících činností dosáhla za prvních devět měsíců 2020 952,4 m Kč o 7,7 %
meziročně méně. Tento pokles byl způsoben přeceněním měnových zajišťovacích instrumentů
vlivem výrazného poklesu kurzu Kč oproti EUR a USD.
Počet prodaných zbraní za první tři čtvrtletí 2020 se zvýšil ve srovnání se stejným obdobím
roku 2019 a dosáhl 337 489 prodaných kusů, což je meziroční nárůst o 18,1 %.
Výnosy v USA představovaly 70 % podíl na celkových výnosech Skupiny za devět měsíců roku
2020, následovány 9,7% podílem v Evropě (bez ČR) a Českou republikou s 6,8 % podílem. Podíl
výnosů v Asii byl 6,2 %, Afrika představovala 4,4 % a zbytek světa 2,9 %.

•
„Navzdory náročným ekonomickým podmínkám letošního roku, které všem působí mnohé komplikace
ve výrobě i logistice, se nám podařilo udržet tempo našich prodejů na velmi dobré úrovni a nezaostávat
přitom ani v přípravě našich nových produktů pro trh,“ okomentoval dnešní oznámení Lubomír
Kovařík, prezident a předseda představenstva CZG. „Letošní novinky zahrnují pistoli CZ P-10 Micro,
sérii sportovních pistolí CZ TS 2, tři nové malorážky CZ 457 a další produkty určené pro ozbrojené složky.
1

EBITDA z pokračujících činností není měřítkem výkonnosti definovaným nebo uznávaným v rámci účetních předpisů IFRS. Skupina ukazatel EBITDA vypočítává
pro pokračující činnosti jako zisk po zdanění pro sledované období snížený o zisk po zdanění z ukončovaných činností, navýšený o daň z příjmu, snížený o příjmy
z úroků, navýšený o úrokové náklady a navýšený o odpisy a amortizace.

I v nelehkých dobách pandemie covid- 19 dokážeme přinášet na trh produkty špičkové úrovně,“ dodal
Kovařík.
Jan Drahota, místopředseda představenstva CZG řekl: „Naše Skupina pokračuje ve výrazném růstu.
Dosažené výsledky jsou silné ve všech klíčových ukazatelích, zejména ve výnosech, provozním výsledku,
počtu prodaných a vyrobených zbraní. To je mimořádné zejména v období bezprecedentní globální
nejistoty spojené s pandemií covid-19. CZG je tak díky svému robustnímu obchodnímu modelu,
výborným hospodářským výsledkům a celkovému postavení na trhu ve skvělé pozici pro to, aby
dokázala naplnit svou vizi stát se globální hráčem na trhu se zbraněmi.”

O společnosti CZG – Česká zbrojovka Group SE
CZG – Česká zbrojovka Group je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních
evropských výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu
a další civilní využití. CZG své produkty prodává především pod značkami CZ (Česká zbrojovka), CZ-USA,
Dan Wesson, Brno Rifles a 4M Systems. Součástí skupiny CZG jsou společnosti Česká zbrojovka, CZUSA, 4M Systems a CZ Export Praha. CZG rovněž drží menšinový podíl ve švédském výrobci optických
montážních řešení pro zbraně, společnosti Spuhr i Dalby.
CZG má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice a ve Spojených státech. Ve
svých provozech v České republice, USA a Německu zaměstnává CZG zhruba 1625 lidí.
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