
 

 

 

Tisková zpráva – předběžné finanční výsledky za rok 2022 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s. 

Ve Vlkanové dne 15.2.2023 

Společnost GEVORKYAN, a.s. v roce 2022 vykázala tržby na úrovni 58,8 mil. 
EUR, což znamená jejich 9% meziroční růst a překonání plánu. Zisk EBITDA 
meziročně vzrostl o 14 %. 

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s., 
uveřejňuje své předběžné finanční výsledky za fiskální rok 2022 a aktuální zprávu o investiční a provozní 
činnosti nejen v návaznosti na své červnové IPO. 

Společnost GEVORKYAN, a.s. v roce 2022 dosáhla na tržby z prodeje výrobků a služeb na úrovni 58,77 mil. 
EUR a na zisk EBITDA 18,15 mil. EUR, což implikuje další zvýšení EBITDA marže na úroveň 30,88 %. U tržeb 
to znamená ve srovnání s předchozím rokem 9% růst a překonání jejich plánované hodnoty o téměř 300 
tis. EUR. Potvrdila se tak avizovaná akcelerace finančních výsledků, ke které u společnosti dochází ke konci 
roku. Co se týče zisku EBITDA, tak ten ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 14,24 % a jeho plánovaná 
hodnota byla naplněna z více jak 95 %. U zisku EBITDA je rovněž patrná akcelerace ke konci roku, která 
byla mírně zbrzděna náklady souvisejícími s růstovými plány společnosti, jejichž efekty se pozitivně projeví 
v roce 2023. 

V roce 2022 společnost GEVORKYAN, a.s. dále vykázala provozní zisk na úrovni 9,13 mil. EUR, což 
v porovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 18,84 %. Výsledek hospodaření po zdanění pak činil 
3,76 mil. EUR, což představuje růst o 64,87 % oproti předcházejícímu roku. 

Vybrané položky finančních výsledků za celý rok 2022 a jejich porovnání s předchozím rokem a s finančním 
plánem je možné vidět v tabulce níže. Zároveň upozorňujeme, že veškeré informace o finančních 
výsledcích jsou předběžné a jako takové podléhají pravidelnému auditu společnosti Ernst & Young. 

V roce 2023 se společnost bude soustředit na pokračování realizace svých rozvojových plánů, které 
investorům představila v rámci úpisu svých akcií na trhu PX Start Burzy cenných papírů Praha v červnu 
loňského roku. Výše uvedené a dosavadní průběh uskutečňování zmíněných rozvojových plánů 
společnosti dává reálný předpoklad k tomu, že splní finanční plán i v roce 2023. 

GEVORKYAN, a.s. Skutečnost Plán Změna/Rozdíl 

v tis. EUR 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 Oproti 31.12.2021 Oproti plánu 

Tržby z prodeje výrobků a služeb 58 768 53 968 58 500 8,89 % 0,46 % 

EBITDA 18 145 15 883 19 097 14,24 % -4,99 % 

   EBITDA marže 30,88 % 29,43 % 32,64 % - - 

Provozní zisk 9 129 7 682 9 322 18,84 % -2,07 % 

Zisk před zdaněním (EBT) 4 765 3 372 5 009 41,30 % -4,88 % 

Zisk po zdanění (EAT) 3 764 2 283 3 391 64,87 % 11,00 % 

Čistý dluh 61 513 70 581  - -12,85 % - 

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



 

 

 

Aktuální zprávy ze společnosti 

V průběhu 4. čtvrtletí roku 2022 společnost pokračovala v realizaci svých rozvojových plánů. Příkladem lze 
zmínit následující události: 

• V prosinci byla společnost GEVORKYAN, a.s. zařazena do báze indexu PX-GLOB a zařadila se tak po 
bok největších společností na celé pražské burze. Tisková zpráva vztahující se k zařazení 
společnosti do indexu je dostupná zde. 

• V prosinci proběhla vykládka dalších lisů značky Gasbarre (220t CNC kalibrovací lisy), které jsou 
v současnosti již umístěné v nové výrobní hale a jejich instalace je těsně před dokončením. 
Oficiálně se přístavba nové haly nazývá „úsek kalibrace“. 

• Na začátku roku 2023 proběhla vykládka dalších lisů Gasbarre, které se aktuálně vybalují a 
v nejbližších dnech bude probíhat jejich instalace. 

Fotografie 

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

 

Instalace nových lisů Gasbarre v nové výrobní hale     Aktuální vybalování dalších lisů Gasbarre 

  

 

 

 

https://www.gevorkyan.sk/_files/ugd/8b4341_5320d212fe7c4d67bcd8f1019cbc8067.pdf


 

 

 

 

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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