
 

 

 

Tisková zpráva – finanční výsledky za první 3 čtvrtletí roku 2022 a aktuální zprávy ze společnosti 

Ve Vlkanové dne 25.11.2022 

Ve třetím čtvrtletí roku 2022 společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala meziročně 
9,94% růst tržeb a 17,51% růst zisku EBITDA. Společnost cílí na splnění 
stanoveného ročního plánu. 

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s., 
uveřejňuje své finanční výsledky za 3 čtvrtletí roku 2022 a aktuální zprávu o investiční a provozní činnosti 
nejen v návaznosti na své červnové IPO. Společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala za 3 čtvrtletí roku 2022 
tržby z prodeje výrobků a služeb na úrovni 40,69 mil. EUR a zisk EBITDA 12,33 mil. EUR, což implikuje 
EBITDA marži na úrovni 30,29 %. V meziročním srovnání se stejným obdobím předchozího roku to 
znamená 9,94% nárůst tržeb a 17,51% nárůst zisku EBITDA. Z hlediska naplněnosti ročního finančního 
plánu k 30.9.2022 a jejího porovnání se stejným obdobím minulého roku se u tržeb jedná o lepší výsledek 
(69,56 % k 30.9.2022 oproti 68,58 % k 30.9.2021) a u zisku EBITDA o nevýrazný rozdíl (65,54 % v roce 2022 
oproti 66,04 % v roce 2021). Vzhledem k tomu, že finanční výsledky společnosti bývají ke konci roku 
akcelerovány, společnost cílí na splnění stanoveného ročního plánu. Trend akcelerace výsledků je ostatně 
možné vypozorovat z tabulky níže. 

V uplynulých 3 čtvrtletích společnost dále vykázala provozní zisk na úrovni 5,95 mil. EUR a v porovnání se 
stejným obdobím minulého roku tak vykázala růst této položky o 8,56 %. Zisk před zdaněním (EBT) 
společnost vykázala na úrovni 3,73 mil. EUR, což znamená 4,54% nárůst oproti stejnému období minulého 
roku a překonání plánu o 6,39 %. Vybrané položky finančních výsledků k 30.9.2022, jejich porovnání se 
stejným obdobím minulého roku, porovnání s celým rokem 2021 a s finančními plány, je možné vidět 
v následující tabulce. 

GEVORKYAN, a.s. Skutečnost Plán Změna/Rozdíl 

v tis. EUR* 30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2022 
Oproti 

30.09.2021 
Oproti plánu 
k 30.09.2022 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 40 690 37 010 53 968 40 950 58 500 9,94 % -0,63 % 

EBITDA 12 326 10 489 15 883 13 367 19 097 17,51 % -7,79 % 

   EBITDA marže 30,29 % 28,34 % 29,43 % 32,64 % 32,64 % - - 

Provozní zisk 5 945 5 476 7 682 6 525 9 322 8,56 % -8,89 % 

Zisk před zdaněním (EBT) 3 730 3 568 3 372 3 506 5 009 4,54 % 6,39 % 

Čistý dluh 52 787 61 868 70 582 - - -14,68 % - 

Zdroj: GEVORKYAN, a.s., VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. 
*Neauditované údaje 

Aktuální zprávy ze společnosti 

V průběhu 3. čtvrtletí společnost pokračovala v realizaci svých rozvojových plánů. Příkladem lze zmínit 
následující projekty: 

• Na konci září do závodu společnosti dorazil 300 tunový lis SACMI, pro který se hloubila a 
betonovala jáma, jejíž popis a fotografie byly uveřejněny v minulé tiskové zprávě. Vykládka tohoto 
lisu trvala celý den a pro jeho umístění do provozu musela být otevřena střecha a lis musel být 
spuštěn jeřábem. 

• V laboratoři byl dvakrát vyměněn 3D měřící souřadnicový stroj Zeiss-Duramax za novější řadu. 



 

 

 

• Pokračovaly intenzivní práce na vnitřní části nové výrobní haly (kolaudace v listopadu 2022). 

• Byla pořízena a nainstalována další automatická linka spolu s robotem značky Kawasaki, která 
slouží k třídění výrobků pro odběratele. 

• Byla dokončena první fáze přestavby skladu materiálu. 

• Společnost se dále zúčastnila několika přednášek nebo workshopů. Jednalo se například o: 
o Prezentaci inovací ve společnosti GEVORKYAN na Festivalu inovací INOVATO. 
o Workshop „Iba logo nestačí“, který byl organizovaný Úřadem průmyslového vlastnictví SR. 
o Panelovou diskusi v rámci předávání ocenění Diamanty slovenského byznysu 2022. 
o Panelovou diskusi, kterou pořádala Czech Private Equity and Venture Capital Association. 

Fotografie 

Hloubení a betonování jámy pro 300t lis SACMI          Již nainstalovaný 300t lis SACMI 

 

Vykládka výše zobrazeného 300t lisu SACMI, pro jehož umístění do provozu musela být otevřena střecha 

   



 

 

 

Nová řada 3D měřícího stroje Zeiss-Duramax     Nová automatická linka a robot Kawasaki 

 

 

Nová výrobní hala – pohled zvenku        Nová výrobní hala – pohled zevnitř 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prezentace na Festivalu inovací INOVATO                   Workshop „Iba logo nestačí“ organizovaný ÚPV SR 

  

 

Upozornění 

Tento dokument v žádném ohledu neznamená nabídku nebo výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Údaje 
zde obsažené mají čistě informativní charakter a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce 
společností VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. nebo GEVORKYAN, a.s. uvedené níže. Veřejná nabídka akcií v České 
republice proběhla na základě prospektu akcií vyhotoveného podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/1129 o prospektu, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s. 

 

Kontakty pro média 

Luděk Palata, VERSUTE INVESTMENTS s.r.o., +420 731 445 223, ludek.palata@versute.cz 

Společnost VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. je investiční a poradenskou společností působící jako manažer private 
equity fondů investujících do malých a středních podniků. Investuje rovněž vlastní kapitál a aktivně řídí portfoliové 
společnosti fondů. V současné době je manažerem (General Partnerem) fondu BHS Fund – II. Private Equity, 
investiční fondu s proměnným základním kapitálem, a.s. – Podfondu BHS Private Equity Fund. VERSUTE 
INVESTMENTS s.r.o. je řádným členem Czech Private Equity & Venture Capital Association. 

Andrej Bátovský, GEVORKYAN, a.s., +421 911 152 421, andrej.batovsky@gevorkyan.sk 

Společnost GEVORKYAN, založená v roce 1996, je globálním a technologickým lídrem v oblasti výroby kovových 
součástek pomocí práškové metalurgie, spékáním a vstřikováním kovů. Společnost disponuje jedinečným know-
how a špičkovým oddělením výzkumu a vývoje. 
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