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SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH

www.grupakety.com

Q1_2014 Q1_2013 zmiana

Sprzedaż całkowita 162,5 127,1 28%
kraj 96,4 77,9 24%

eksport 66,1 49,2 34%

Udany kwartał dla segmentu – wzrost wolumenu o 35% oraz wartości sprzedaży
o 28%.

Wzrosty sprzedaży we wszystkich kluczowych branżach.

Dalsze wzrosty na rynku niemieckim (ok 40%) i włoskim (ponad 100%).

Słabsza koniunktura na rynku ukraińskim – spadek wolumenu sprzedaży o 10%.

Stabilizacja marż pomimo dalszego wzrostu premii płaconej dostawcom 
surowca ze względu na wysoki wolumen sprzedaży.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 80 – 85%.
.
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SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH

Wybrane projekty realizowane s Segmencie Wyrobów Wyciskanych

Projekty z rynku automotive i transport:
- profile łączone z elementami gumowymi do podłóg antywibracyjnych
- profile do ukierunkowanych strumieni powietrznych (transport 
morski)
- profile ram dachowych i słupków drzwiowych dla motoryzacji

Nowe projekty w obszarze wyposażenia 
wnętrz na rynkach zagranicznych 
(Huppe, Eureka)

Rozszerzenie możliwości w zakresie 
obróbki detali giętych 
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SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH

Q1_2014 Q1_2013 zmiana

Sprzedaż całkowita 135,7 106,1 28%
kraj 87,8 73,4 20%

eksport 47,9 32,6 47%

Udany kwartał dla segmentu zarówno w kraju jak i na rynkach europejskich –
nadal główną barierą rozwoju sprzedaży krajowej są kłopoty z płynnością 
klientów oraz bardzo konserwatywna polityka firm ubezpieczających należności.

Wsparciem dla rynku krajowego jest wzrost aktywności wielu klientów w 
zakresie pozyskiwania zamówień eksportowych.

Wzrosty na większości podstawowych rynkach eksportowych przekracza 30% 
(Niemcy, Czechy, Słowacja, Rumunia, Wlk. Brytania, Belgia).

Sprzedaż na Ukrainie na poziomie porównywalnym z 2013 rokiem – spadek 
aktywności gospodarczej, brak płynności, trudności z pozyskaniem waluty.
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SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH

WATERFRONT - Gdynia

Hotel MERCURY - Gdynia Centrum Energetyki AGH - Kraków

Bonarka Office - Kraków
CH Ogrody - Elbląg

Dworzec PKP Łódź Fabryczna  - Łodź



7

www.grupakety.com

SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH

Kompleks biurowo –hotelowy - Londyn

Port Lotniczy – Nairobi, Kenia

Petrom City - Rumunia

Szpital Św Bernarda - Londyn

Kompleks biurowo –hotelowy - Londyn

Hipoarena - Słowacja

Biblioteka uniwersytecka - Nottingham
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SEGMENT OPAKOWAŃ  GIĘTKICH

Q1_2014 Q1_2013 zmiana

Sprzedaż całkowita 101,7 93,4 9%
kraj 61,4 56,9 8%

eksport 40,3 36,5 10%

Kolejny udany kwartał dla segmentu.

Kontynuacja dynamicznego wzrostu sprzedaży na rynki niemiecki, szwajcarski i 
holenderski (łącznie o ok 35% w stosunku do pierwszego kwartału roku 
poprzedniego). Po trzech miesiącach sprzedaż na zachód Europy stanowi już 
prawie 60% eksportu segmentu.

Spadek sprzedaży o 34% na rynku ukraińskim rekompensowany częściowo 
wzrostami na rynku rosyjskim.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 85 – 90%.
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SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH

30% wzrost obrotów z koncernem Unilever –
produkcja opakowań margaryn na rynek 
europejski 

Spadek konsumpcji zup/sosów instant - moda 
na gotowanie ze świeżych składników, co z 
kolei implikuje wzrost sprzedaży opakowań do 
przypraw 

Kontynuacja wzrostu sprzedaży opakowań do świeżej 
żywności – wzrost o ponad  300% w porównaniu do 
poprzedniego roku
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SEGMENT USŁUG BUDOWLANYCH

Q1_2014 Q1_2013 zmiana

Sprzedaż całkowita 40,9 33,3 23%
kraj 31,1 31,2 0%

eksport 9,8 2,1 371%

Utrzymująca się trudna sytuacja na rynku obiektowym w kraju (niskie marże, 
odległe terminy płatności, przenoszenie na podwykonawców dodatkowych 
kosztów projektów).

Sprzedaż krajowa obiektowa w I kwartale oparta na finalizacji trzech projektów 
z lat poprzednich (Europejskie Centrum Solidarności, Żoliborz One oraz Marina 
2 i 3) natomiast w przypadku kontraktów drogowych kontynuacja projektów 
(S3, S8, A1).

Główne rynki zagraniczne w I kwartale to Niemcy, Belgia i USA.

Kontynuacja prac w zakresie odbudowy rentowności segmentu.
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SEGMENT USŁUG BUDOWLANYCH

Marriott – Nowy Jork, USA

Europejskie Centrum Solidarności – Gdańsk

Żoliborz One – Warszawa

Pandion D’Or – Dusseldorf, Niemcy

Biblioteka miejska  – Gent, Belgia



12

www.grupakety.com

SEGMENT AKCESORIÓW BUDOWLANYCH

Q1_2014 Q1_2013 zmiana

Sprzedaż całkowita 8,5 6,1 40%
kraj 6,7 4,5 47%

eksport 1,8 1,6 18%

Wzrost sprzedaży na rynku krajowym pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji 
na rynku okuć obwiedniowych – wzrost kooperacji w ramach grupy kapitałowej 
oraz zamówienia od klientów pozyskanych w 2013 i na początku bieżącego 
roku. 

Dalsze działania ukierunkowane na zbudowanie szerokiej bazy stabilnych 
odbiorców krajowych.

Przejściowe osłabienie dynamiki sprzedaży eksportowej – spodziewany wzrost 
w kolejnych kwartałach na bazie deklaracji kontynuacji współpracy od nowych 
klientów z rynkach wschodnich pozyskanych w 2013 roku.
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PODSUMOWANIE

Bardzo dobry kwartał dla wszystkich segmentów

Systematyczna poprawa koniunktury w kraju

Niska płynność finansowa klientów nadal główną barierą w zwiększeniu 
sprzedaży krajowej

Utrzymujący się znaczny wzrost sprzedaży eksportowej
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WYNIKI SKONSOLIDOWANE

Q1'14 Q1'13 zmiana

EUR/PLN 4,18 4,15 1%

USD/PLN 3,05 3,15 -3%

EUR/USD 1,37 1,32 4%

AL.3M (USD/t) 1752 2042 -14%

Q1'14 Q1'13 zmiana

Sprzedaż 412,9 334,4 23%

EBITDA 67,8 45,1 50%

marża 16,4% 13,5%

EBIT 48,4 25,6 89%

marża 11,7% 7,7%

Zysk netto 30,8 17,0 81%

Sprzedaż:  znaczący wzrost 
przychodów ze sprzedaży 
pomimo spadku  cen aluminium

Zysk operacyjny: obiecujący 
poziom marż we wszystkich 
segmentach

Zysk netto: powyżej oczekiwań 
ze względu na bardzo dobre 
wyniki z działalności operacyjnej

Działalność finansowa:  znaczące 
koszty dewaluacji ukraińskiej 
waluty
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ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM
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zobowiązania handlowe

Wzrost zapasów spowodowany wzrostem sprzedaży w  kwartale (5% wzrost wartości 
zapasów przy ponad 20% wzroście wartości sprzedaży)

Wzrost należności spowodowany głównie wyższą  wartością sprzedaży. Cykle rotacji 
należności na poziomie zbliżonym lub lepszym niż w roku poprzednim 

Wzrost zobowiązań handlowych wynika z przyczyn analogicznych do należności i 
zapasów
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PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
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Wydatki  inwestycyjne

Wysokie  przepływy operacyjne  – w przypadku utrzymania się niskich cen 
aluminium możliwe powtórzenie w całym roku doskonałego wyniku z 2013 
roku (200 mln zł).

Projekty inwestycyjne realizowane zgodnie z budżetem. 
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ZADŁUŻENIE
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zadłużenie odsetkowe

długoterminowe krótkoterminowe

EUR

16% USD

1%

PLN

83%

struktura walutowa kredytów

Dług netto na poziomie  174,2  mln zł. Spodziewany wzrost w długiej 
połowie roku  ze względu na wypłatę dywidendy.

Bezpieczna struktura finansowania oraz niskie wskaźniki zadłużenia 
(dług/kapitał własny na poziomie 21 %)
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DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
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Łączne saldo na działalności finansowej wyniosło minus 8,2 ml zł.

Kluczowy wpływ gwałtownej dewaluacji ukraińskiej hrywny na wynik na działalności 
finansowej (- 6,4 mln zł)
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PODSUMOWANIE

Bardzo obiecujące wyniki pierwszego kwartału 

Dalsza poprawa koniunktury na rynku krajowym

Optymistyczne perspektywy na kolejne kwartały 2014 roku
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DZIĘKUJEMY

KONTAKT Z DZIAŁEM RELACJI INWESTORSKICH
MICHAŁ MALINA
TEL. 33 8195 478
KOM. 600 083 001
Email:  mmalina@grupakety.com
WWW.GRUPAKETY.COM
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NOTA PRAWNA

Niniejsza Prezentacja została przygotowana przez Grupę KĘTY S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku
nie stanowi zaproszenia do / lub oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub
uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym ani też rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w
szczególności dotyczących papierów wartościowych Grupy KĘTY S.A.
Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych i w opinii Grupy KĘTY S.A. wiarygodnych źródeł. Grupa KĘTY
S.A. nie może jednak zagwarantować ich prawdziwości ani zupełności. Grupa KĘTY S.A. nie ponosi odpowiedzialności za
skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji.
Niniejsza Prezentacja może zawierać prognozy, które zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji
a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności. Wszelkie prognozy przedstawione w niniejszej Prezentacji, w tym
stwierdzenia dotyczące oczekiwań co do przyszłych wyników finansowych, nie stanowią gwarancji czy zapewnienia ich
realizacji w przyszłości przez Grupę KĘTY S.A., którąkolwiek ze spółek zależnych Grupy KĘTY S.A. lub też grupę kapitałową
Grupę KĘTY S.A. Jednocześnie Grupa KĘTY S.A. wskazuje, że jedynym wiarygodnym źródłem danych dotyczących wyników
finansowych Grupy KĘTY S.A., prognoz, zdarzeń oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Grupę
KĘTY S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego.
Ponadto, żadne informacje zawarte w Prezentacji nie stanowią oświadczenia Grupy Kęty S.A., członków zarządu Grupy Kęty
S.A. pracowników Grupy Kęty S.A., podmiotów zależnych od Grupy Kęty S.A. lub przedstawicieli takich osób. Informacje nie
stanowią podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Grupy KĘTY S.A.
Grupa KĘTY S.A. nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i
modyfikacji informacji zawartych w niniejszej Prezentacji.
Grupa KĘTY S.A. ani żaden z jej członków zarządu lub pracowników nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub informacji w niej zawartych.
Niniejsza Prezentacja nie może być rozpowszechniania na terytorium państw, w których zgodnie z prawem właściwym
publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane.
Powielanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie niniejszej Prezentacji, bezpośrednio lub pośrednio w celu innym niż
informacyjny bez wiedzy i zgody Grupy KĘTY S.A. jest zabronione.


