Vezetői összefoglaló a Csepel Holding Nyrt. 2019.06.30-i féléves jelentéséhez

A csepeli szerszámgépgyártás nagyon nehéz időszakot élt át 2019 elején.
Az Orosz Államvasutak valamint a DGC céggel kötött szerződés az orosz fél elállása okán
nem teljesült. Erről tájékoztatást adtunk ki.
Az Orosz Államvasutak a szankciókra és az árfolyamkockázatra való tekintettel elállt a
szerződés teljesítésétől. A másik ok, hogy nagyon jelentős időigénye volt a szerződés
előkészítésének, ez nem elsősorban a műszaki előkészítést, hanem a pénzügyi és a jogi
előkészítést, a „due diligence-t” érinti.
Az Orosz Államvasutak igényére, a DGC céggel kötött szerződés a leányvállalatnak 2 mEUR
veszteséget okozott közvetlen, ami a műszaki előkészítés és a betanulás költségeit, valamint a
due diligence-ben való részvételt tartalmazza.
Ezzel a projekttel kapcsolatos veszteségeket jelenleg kifizetetlen számlák jelzik, amit most egy
orosz ügyvéd bevonásával megpróbál a cég peres úton érvényesíteni a DGC cégen.
Ennek következménye, hogy nagyon komoly NAV adósságok halmozódtak fel a
cégcsoportnál. A NAV a céget (cégeket) végrehajtással és inkasszóval támadja, ami tovább
növeli a nehézségeket és a felszámolási fenyegetés is folyamatos. A cégek vezetése, és az
Igazgatóság komoly erőfeszítéseket tesz, hogy a felszámolási fenyegetést elkerülje. További
jelentős projektek előkészítésén dolgozik, amiből egyébként fedezhetőek lesznek a korábban
felhalmozott tartozások.
A Transzmasholding, orosz cég kereste meg a cégcsoportot 1300 személyvagont érintő
egyiptomi szállításban való részvétel okán. Ezen projekt műszaki előkészítése és árajánlat-adás
folyik, ami várhatóan a közeljövőben szerződésben zárul.
Ezen projekt – megvalósulás esetén - igen jelentős árbevételt fog jelenteni a cég(ek)
életében.
Ezzel párhuzamosan jelentős egyéb munkákon is dolgozik cégcsoport, u.m. ultrapreciziós
CNC esztergagép szállításának előkészítése India irányába, német megrendelésre felújított
gépek szállítása, elsősorban az autógyártás piacára. Mindezek okán a cégcsoport vezetése
azt gondolja, hogy a céget az év végére sikerül egészséges állapotura hozni. Ebben szerepet
kap egy tőkeemelés lehetőség is, ami a további fejlődést és jelentős árbevétel növekedési
potenciált hordoz.
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