REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

CZG – Česká zbrojovka Group SE
dosáhla v roce 2020 rekordních výnosů 6,8 miliard korun

Praha (31. března 2021) ― CZG - Česká zbrojovka Group SE (“CZG”, „Skupina“ nebo “Společnost”) dnes zveřejnila své konsolidované
neauditované finanční výsledky za rok 2020 končící 31. prosince.
Klíčové finanční údaje roku 2020
•

Výnosy skupiny v roce 2020 dosáhly 6,8 miliard korun, což je meziroční nárůst o 14,6 %, zejména díky vyššímu počtu prodaných
zbraní na základě vysoké poptávky po produktech CZG a to především ve Spojených státech.

•

Provozní výsledek hospodaření za rok 2020 činil 1056,3 mil. Kč, o 11,9 % více nežli za rok 2019 na základě vyšších výnosů.

•

Underlying EBITDA1 z pokračujících operací dosáhla v roce 2020 výše 1470,7 mil. Kč, tedy o 11,9 % meziročně více.

•

Počet prodaných zbraní se za rok 2020 zvýšil o 24,9 % ve srovnání s rokem 2019 a dosáhl 467 463 prodaných kusů.

•

Výnosy v USA představovaly 66 % podíl na celkových výnosech Skupiny v roce 2020, následovány 13,8 % podílem v Evropě (bez
ČR) a Českou republikou s 4,8 % podílem. Podíl výnosů v Asii byl 6,2 %, Afrika představovala 5,7 % a zbytek světa 6,1 %.

•

Společnost navrhne akcionářům ke schválení výplatu dividendy ve výši 7,50 Kč na akcii.

„Rok 2020 byl významným z mnoha pohledů. Pandemie covid-19 nás vystavila mnoha organizačním a logistickým výzvám. Jsem rád, že mohu
sdělit, že jsme všechny úspěšně zvládli a že CZG dosáhla, spolu s uvedením několika nových produktů a silnými objednávkami, historicky
rekordních výsledků. To hodně vypovídá o nasazení našich zaměstnanců, síle obchodního modelu a celkové tržní pozici značky Česká zbrojovka,”
komentoval to Lubomír Kovařík, prezident a předseda představenstva CZG. “V loňském roce jsme zaznamenali další důležitý krok v historii
Skupiny a úspěšně dokončili veřejnou nabídku akcií na Burze cenných papírů Praha. Tímto krokem jsme posílili náš závazek být transparentní
a získali prostředky pro další růst CZG, včetně akvizice Coltu, kterou jsme oznámili v únoru 2021 a jejíž dokončení očekáváme ve druhém
čtvrtletí tohoto roku,” dodal Lubomír Kovařík.
Jan Drahota, místopředseda představenstva CZG, řekl: „Rok 2020 byl pro CZG stěžejním rokem. Naše Skupina rostla ve většině klíčových
finančních ukazatelů. Vysoká poptávka zákazníků zejména v USA se odrazila v růstu prodejů a ziskovosti. Těšíme se na rok 2021 a věříme, že
dokážeme nadále využívat tržních příležitostí i zásluhou nové akvizice Coltu. CZG je tak ve skvělé pozici pro to, aby dokázala naplnit svou vizi
stát se skutečným globálním hráčem na trhu se zbraněmi. Našim akcionářům navrhneme výplatu dividend ve výši 7,50 Kč na akcii.”
Výnosy
Výnosy skupiny v roce 2020 dosáhly 6,8 miliard korun, což je meziroční nárůst o 14,6 % z hodnoty 5,9 miliard v roce 2019, zejména díky
vyššímu počtu prodaných zbraní na základě vysoké poptávky po produktech CZG na všech klíčových trzích a především ve Spojených státech.
V regionálním rozdělení se v roce 2020 výnosy v ČR snížily o 76,0 %, na 327,4 mil. Kč. Tento výsledek byl způsoben zejména odkladem dodávek
ozbrojeným složkám v ČR a také jednorázovou dodávkou munice v roce 2019, která se v roce 2020 neopakovala. Další příčinou byl pokles
prodejů civilním zákazníkům v důsledku probíhající pandemie onemocnění covid-19 a souvisejících omezujících opatření. Příjmy ve Spojených
státech vzrostly o 49,3 % roce 2020 na hodnotu 4 506,7 mil. Kč především díky nárůstu poptávky na komerčním trhu. Výnosy v Evropě (vyjma
ČR) v roce 2020 vzrostly o 13,6 % na 945,7 milionu Kč. Výnosy dosažené v Africe vzrostly v roce 2020o 312,4 % na 414,6 mil. Kč, díky velkým
dodávkám odběratelům z řad ozbrojených složek. Příjmy v Asii dosáhly výše 390,6 mil. Kč v roce 2020 a zvýšily se o 24,8 % v důsledku nárůstu
prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i civilním zákazníkům.
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Vnitřní (Underlying) EBITDA z pokračujících činností se vypočítává jako zisk po zdanění za sledované období snížený o zisk po zdanění za sledované období z
ukončovaných činností, navýšený o daň z příjmu, snížený o ostatní finanční příjmy, navýšený o ostatní finanční náklady, snížený o příjmy z úroků, navýšený o
úrokové náklady a snížený o výnosy z derivátových operací a zvýšený o náklady z derivátových operací a navýšený o odpisy a amortizaci.
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Tabulka rozdělení příjmů Skupiny ve sledovaných obdobích podle regionu:
V tis. Kč
Za rok končí 31. prosincem
2020
2019(1)
ČR
USA

(1)

Změna v %

327 419

1 366 980

-76,0 %

4 506 751

3 018 113

43,9 %

Evropa (vyjma ČR)

945 690

832 787

13,6 %

Afrika

414 641

132 712

312,4 %

Asie

390 575

312 833

24,8 %

Ostatní

244 030

295 317

-17,4 %

Celkem

6 829 106

5 958 742

14,6 %

Všechny srovnávané výsledky za rok 2019 byly upraveny tak, aby odpovídaly změněné klasifikaci ukončovaných činností.

Tabulka rozdělení prodaných zbraní podle typu:
2020
Dlouhé palné zbraně

2019
161 754

Změna v %
142 303

13,7 %

Krátké palné zbraně

305 709

231 973

31,8 %

Palné zbraně celkem

467 463

374 276

24,9 %

Provozní zisk a Vnitřní (Underlying) EBITDA z pokračujících činností2
V roce 2020 dosáhl provozní zisk výše 1 056,0 mil. Kč, což je o 11,9 % meziročně více, a to díky vyšším prodejům. Vnitřní EBITDA z pokračujících
operací činila v roce 2020 1 470,7 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 11,9 % na základě vyšších výnosů a provozní ziskovosti.
Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním se v roce 2020 mírně meziročně snížil o 6,7 % na hodnotu 851,0 mil. Kč. Tento pokles souvisí se ztrátami z přecenění
portfolia cizoměnových derivátů používaných k zajišťovacím operacím, který způsobil výrazný pokles hodnoty české koruny vůči euru i
americkému dolaru v roce 2020 a tržní pohyby úrokových sazeb.
Zisk z pokračujících činností
Zisk z pokračujících činností za sledované období se v roce 2020 snížil ve srovnání s rokem 2019 o 7,8 % na hodnotu 676,6 mil. Kč z důvodů
popsaných výše.
Investice
Kapitálové výdaje Skupiny v roce 2020 dosáhly hodnoty 330,6 mil. Kč, meziročně o 20,5 % více v porovnání s rokem 2019 a představovaly tak
4,8 % podíl z celkových výnosů v roce 2020. Vykázané kapitálové výdaje jsou v souladu s dříve komunikovaným výhledem. Kapitálové výdaje
byly vynaloženy primárně na modernizaci výrobního zařízení a kapacity Skupiny.
Výhled
Vedení Společnosti očekává, že celkové výnosy v roce 2021 mohou dosáhnout výše 7,1 -7,4 miliard Kč. Očekávaná výše ukazatele Underlying
EBITDA by mohla dosáhnout v roce 2021 1,45 – 1,65 miliardy Kč. Hlavní výzvou Společnosti zůstává schopnost nasytit celosvětově silnou
poptávku jak z hlediska vlastních výrobních kapacit, tak z hlediska kapacit a možností ze strany dodavatelů, což je ovlivněno řadou faktorů
včetně setrvávající napjaté situace kolem covid-19.
Kapitálové výdaje Společnosti v roce 2021 by mohly dosáhnout hodnoty 5-7 % z celkových výnosů v roce 2021, což je v souladu se
střednědobým výhledem Společnosti.
Návrh výplaty dividendy
V souladu s přijatou dividendovou politikou vyplatit 1/3 konsolidovaného čistého zisku, Společnost navrhne výplatu dividendy ve výši 7,50 Kč
na akcii ze svého konsolidovaného čistého zisku za rok 2020. Výplata dividendy podléhá schválení valnou hromadou.
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Management Skupiny považuje ukazatel Vnitřní EBITDA za klíčový výkonnostní ukazatel hospodaření Skupiny. Vnitřní (Underlying) EBITDA z pokračujících
činností se vypočítává jako zisk po zdanění za sledované období snížený o zisk po zdanění za sledované období z ukončovaných činností, navýšený o daň
z příjmu, snížený o ostatní finanční příjmy, navýšený o ostatní finanční náklady, snížený o příjmy z úroků, navýšený o úrokové náklady a o odpisy a amortizaci.
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Colt
Transakce je stále ve schvalovacím regulatorním řízení v USA (CFIUS) a v Kanadě (ICA). Transakce již byla schválena antimonopolním úřadem
v USA (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act). Tento měsíc Společnost úspěšně získala finanční prostředky prostřednictvím
pětimiliardové emise dluhopisů a transakce byla schválena akcionáři.
Po dokončení transakce by kombinované Pro-forma výnosy za rok 2021 (CZG – Colt) mohly dosáhnout výše 12,5 – 12,8 miliard Kč a Underlying
EBITDA by mohla činit 2,35-2,55 miliardy Kč.
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, CZ-USA, 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 1 670 lidí.
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