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KDM SHIPPING NOTUJE BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE PO PIERWSZYM
KWARTALE 2013
15 maja 2013

Grupa KDM Shipping, jeden z ukraińskich liderów branży żeglugi transportowej, koncentrujący
się na niszowym segmencie transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w
rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego, odnotował bardzo dobre wyniki
finansowe za I kwartał 2013 roku.
Spółka osiągnęła przychody w wysokości 5,74 mln USD, czyli o 106% wyższe niż w tym samym
okresie rok wcześniej. Zysk operacyjny sięgnął 2,05 mln USD, co oznacza wzrost o 146,5%, a
zysk netto 1,95 mln USD, czyli był wyższy o 164,2% od osiągniętego w pierwszym kwartale
2012 roku.
Na tak dobre wyniki finansowe miała przede wszystkim wpływ znacząca poprawa w segmencie
przewozu towarów – w I kwartale 2013 roku Spółka przewiozła łącznie 165,1 tys. ton towarów,
co oznacza wzrost o 110,4%. W efekcie Spółka wygenerowała w tym segmencie działalności
przychody na poziomie 4,77 mln USD oraz zysk netto w wysokości 1,63 mln USD, co oznacza
wzrost o odpowiednio 106,4% i 173,3%.
Bardzo wysoki wzrost tonażu przewozu towarów w I kwartale 2013 roku, w porównaniu do tego
samego okresu rok wcześniej, związany był m.in. z większą tegoroczną liczbą dni przewozów w
porównaniu z I kwartałem 2012 roku, kiedy to przez cały miesiąc zamarznięte było Morze
Azowskie.
Przewozy suchych towarów masowych to najważniejszy obszar działalności Spółki. Ponadto
Spółka obsługuje w okresie wiosenno-letnim linię turystyczną na Dnieprze w rejonie Kijowa,
oraz świadczy usługi napraw i remontów jednostek pływających we własnej stoczni
remontowo-budowlanej znajdującej się w Chersoniu. W I kwartale 2013 roku działalność
stoczniowa pozwoliła na wygenerowanie przychodów w wysokości 0,95 mln USD oraz zysku
netto sięgającego 0,32 mln USD (wzrost o odpowiednio 109,5% i 123,24%).
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Szczegóły dotyczące wyników finansowych przedstawia tabela poniżej:

w tys. USD

1Q2013

1Q2012

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

5 741

2 787

Zysk operacyjny

2 046

830

+146,5%

Zysk netto

1 958

741

+164,2%

+106%

Jestem zadowolony z wyników finansowych KDM Shipping za I kwartał 2013, gdyż udało nam się
osiągnąć poprawę we wszystkich segmentach działalności. Naszym najważniejszym celem obecnie
jest dalszy rozwój naszej floty do przewozu suchych towarów masowych o kolejne dobrej jakości
masowce. Od czasu oferty publicznej przeprowadzonej w 2012 roku, zakupiliśmy dwa statki – jeden
pod koniec 2012 roku, a drugi w kwietniu 2013 roku (zostanie on włączony do floty w ciągu kilku
najbliższych tygodni), tym samym rozszerzając naszą flotę do 10 masowców. Spodziewamy się, że
efekty tych działań będą widoczne już w naszych tegorocznych wynikach – powiedział Kostiantyn
Molodkovets, Prezes Rady Dyrektorów KDM Shipping Ltd.
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O KDM SHIPPING
Grupa KDM Shipping jest jednym z ukraińskich liderów branży żeglugi transportowej w regionie, w którym
prowadzi działalność. Grupa dysponuje flotą składającą się z 9 masowców do rzeczno-morskiego transportu
ładunków masowych, o łącznej nośności 26 703 ton. Dzięki płytkiemu zanurzeniu statki te mogą wpływać do
głównych portów śródlądowych i morskich w rejonie Morza Czarnego i Azowskiego. Grupa obsługuje także linię
turystyczną na Dnieprze w rejonie Kijowa (za pomocą floty liczącej osiem pasażerskich statków rzecznych), oraz
świadczy usługi napraw i remontów jednostek pływających we własnej stoczni remontowo-budowlanej znajdującej
się w Chersoniu. Grupy posiada także własne agencje w wybranych portach oraz własny dział załogowy, co
przekłada się na efektywność kosztową i umożliwia Grupie zachowanie przewagi konkurencyjnej.
W najważniejszym segmencie swojej działalności, tj. transporcie suchych towarów masowych, Grupa koncentruje
się przede wszystkim na przewozie ziarna, ale transportuje także złom, śrutę słonecznikową, drewno, otręby,
drobnicę i inne towary. Grupa transportuje towary przede wszystkim z portów Rosji i Ukrainy, do portów
zlokalizowanych w Turcji, Rosji, Gruzji, na Ukrainie i we Włoszech.
Głównym akcjonariuszem Spółki jest Kostiantyn Molodkovets, będący założycielem Spółki i pełniący funkcję
Prezesa Zarządu, posiadający 69,9% akcji. Od sierpnia 2012 Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie SA.
Na koniec 2012 roku Grupa zatrudniała ok. 240 pracowników.
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Więcej informacji także na stronie: www.kdmshipping.com
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