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W śWiecie szkła i aluminium 
Przez całe stulecia o kształcie architektury decydowały dwa czynniki – funkcja, czyli przeznaczenie budowli 
i materiał, z jakiego powstawała. Pierwszy czynnik pobudzał wyobraźnię twórcy, drugi ograniczał jego fizyczne 
możliwości. Nie można było wyjść poza możliwości konstrukcyjne drewna, nie można było pokonać ciężaru ka-
mienia nawet najwymyślniejszą konstrukcją i dziesiątkami łuków odporowych. Trzeba było znać materiał i jemu 
podporządkować wizję muratora. Budowniczowie stawiali zawsze tylko to, co było możliwe do wykonania. Kiedy 
pojawiła się stal, produkowana na skalę przemysłową, ludzkość zaczęła wznosić drapacze chmur i gigantyczne 
hale, bo architekci uzyskali nowe możliwości. Taki był cały wiek XX.

W XXI wieku zaczyna odgrywać coraz większą rolę aluminium; niezwykły materiał – plastyczny, lekki 
i dostępny, bo jest go w przyrodzie więcej niż wszystkich innych metali. 

Systemy konstrukcyjne Aluprof są doskonałym przykładem możliwości tego niezwykłego metalu. W czasach po 
Le Corbusierze, Gropiusie i Niemeyerze, gdy zdaje się, że wszelkie ograniczenia w architekturze zniknęły, tak wielcy 
wizjonerzy, jak i inżynierowie ścigają się z własną wyobraźnią. Jesteśmy tego świadkami – od nowych biurowców 
w Berlinie czy Warszawie, po muzeum Guggenheima w Bilbao. Żyjemy już w epoce nie kamienia i cegły, a nawet 
stali, ale w świecie szkła i aluminium.

aluminium  
cenniejsze od złota 
Osiem procent skorupy ziemskiej składa 
się z aluminium, które w skałach boksyto-
wych występuje w formie tlenków glinu. 
Jeszcze w XIX wieku ten niezwykły metal 
był droższy od złota, a cesarz Ludwik Na-
poleon kazał sobie w połowie XIX wieku 
wykonać z niego ceremonialny hełm. Alu-
minium było tak rzadkie i tak niezwykłe, 
bo nie umieliśmy go pozyskiwać na skalę 
przemysłową. Dopiero przemysł w wieku 
XX potrafił sobie z nim poradzić. I robił to 
małymi krokami, dlatego jeszcze w połowie 
ubiegłego stulecia stosowanie aluminium 
nawet w lotnictwie czy przemyśle samo-
chodowym było wyjątkowe, a nierzadko 
ekstrawaganckie, czego przykładem może 
być legendarny sportowy samochód Shel-
by cobra z połowy lat 60. Z czasem kolejne 
gałęzie przemysłu zaczęły sięgać po ten 
materiał, również budownictwo. Na począt-
ku były to aluminiowe detale, potem ele-
menty wyposażenia budynków, jak grzejni-
ki czy stolarka okienna i drzwiowa. Wreszcie 
przyszedł czas stopów aluminiowych, które 
z powodzeniem pokryły również fasady 
budynków. Dzisiaj architekci z wielkim po-
wodzeniem wykorzystują je do nadawania 
ostatecznego kształtu swoim wielkim bu-
dowlom – biurowcom, apartamentowcom, 
halom i stadionom sportowych, dworcom 
i portom lotniczym. 

Wyprzedzić wyobraźnię 
W tym świecie Aluprof znalazł swoje miejsce. To jego ze-
społy inżynierskie opracowują od 20 lat nowe systemy 
fasad, które architekci mogą wykorzystywać jak klocki, 
pokrywając nimi swoje najwymyślniejsze budowle. 
W sukurs idą im koledzy zajmujący się w tej samej firmie 
systemami okienno-drzwiowymi. Oba zespoły bezu-
stannie dostosowują możliwości tych systemów do wizji 
architektów. Można by powiedzieć, że ścigają się z ich 
wyobraźnią, niejednokrotnie dając im zupełnie nowe 
możliwości.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe  
(w tysiącach)

2014  
PLN 

2013  
PLN

2014 
EUR

2013 
EUR

Przychody netto ze sprzedaży 1 819 552 1 593 844 434 333 378 495 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 224 626 144 913 53 619 34 413 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 201 859 134 074 48 184 31 839 

Zysk (strata) netto 169 031 153 483 40 348 36 448 

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki 
dominującej

169 031 153 483 40 348 36 448 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej

230 895 199 671 55 115 47 417 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej

-95 800 -108 276 -22 868 -25 713 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej

-143 786 -81 251 -34 322 -19 295 

Przepływy pieniężne netto, razem -8 691 10 144 -2 075 2 409 

31.12.2014  
PLN

31.12.2013  
PLN

31.12.2014  
EUR

31.12.2013  
EUR

Aktywa razem 1 797 508 1 716 099 421 723 413 797 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 594 276 590 721 139 426 142 439 

Zobowiązania długoterminowe 107 118 124 281 25 132 29 967 

Zobowiązania krótkoterminowe 487 158 466 440 114 295 112 471 

Kapitał własny udziałowców jednostki 
dominującej

1 203 232 1 125 378 282 296 271 359 
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nowoczesny budynek 
można porównać do 
człowieka, o którego 
wyglądzie decyduje 
tak samo zdrowa 
konstrukcja, kondycja, 
styl, jak i prezencja. Tym 
nowoczesnym stylem, 
dobrze skrojonym 
garniturem, są systemy 
fasadowe aluprof, w które 
firma „ubrała” już trzy 
tysiące polskich budowli. 
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ZawarTość raportu 

Kierunek aerospace
Segment Wyrobów Wyciskanych wiąże duże nadzieje 

z rozwojem dostaw profili i komponentów, elementów 
wyposażenia dla branży aerospace i chce wykorzystać 
dotychczasowe doświadczenia (m.in. wdrożenie sys-
temu ISO TS 16949, filozofii Kaizen, dostaw w systemie 
„Just-in-time”, „Just in Sequence”, continous improve-

ment), by przygotować się do wypełnienia standardów 
i wymagań niezbędnych do współpracy z firmami z tego 

segmentu. 

opakowania na bazie folii HBF9Tm 
Bardzo dynamicznie rozwija się współpraca z klientami 

dostarczającymi na rynek tzw. produkty chłodzone, np.: 
świeże mięso, ryby, sery i wędliny pakowane w por-
cje lub plastry. Eksponowane są one w bardzo este-
tycznych, częściowo transparentnych opakowaniach 

na bazie wielowarstwowych wysokobarierowych folii 
HBF9TM. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się seg-

mentów rynku. 

PGE Arena

list Prezesa Zarządu do akcjonariuszy s. 4
Zawierający opis najważniejszych wydarzeń biznesowych Spółki 

i Grupy Kapitałowej w 2014 roku.

informacje o akcjonariuszach  s. 8
Wśród spółek notowanych na GPW w Warszawie o największym udziale 

Otwartych Funduszy Emerytalnych w strukturze akcjonariuszy Grupa Kęty 

S.A. na koniec 2014 roku utrzymywała drugą pozycję.

Strategia rozwoju na lata 2015-2020 s. 11
Podstawowym celem nowej strategii rozwoju jest zapewnienie trwałego 

wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy.

Zarządzanie ryzykiem s. 12
Polityka Zarządzania Ryzykiem obejmuje w Grupie Kapitałowej 

następujące obszary: ryzyko zmiany cen surowców, ryzyko stopy 

procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko kredytu kupieckiego i ryzyko 

zdarzeń nadzwyczajnych.

opis poszczególnych biznesów s. 13
Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej składającej 

się z pięciu głównych segmentów biznesowych. 

Corporate Governance s. 35
Zasady ładu korporacyjnego, którym podlegała Grupa Kęty S.A. w 2014 r., 

zawarte są w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na 

GPW”. Jest to znowelizowana wersja dobrych praktyk, która stała się 

obowiązująca z dniem 1 stycznia 2013 r. 

Sprawozdania finansowe s. 47
Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzane są 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

MSR oraz MSSF obejmują interpretacje zaakceptowane przez Komisję 

ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF). 



Ukoronowaniem sukcesów rynkowych Aluprof było zorganizowanie w 2014 roku 
I ogólnopolskiego konkursu „Obiekt Roku w systemach Aluprof”, skierowanego 
do architektów i pracowni architektonicznych, których projekty zostały zrealizo-
wane przy wykorzystaniu systemów Aluprof w latach 2011-2013. Ideą konkursu 
było promowanie współczesnej architektury, a wśród nominowanych obiektów 
znalazły się znane i lubiane budowle z polskich miast. 
Nagrodę główną otrzymała pracownia AMC – Andrzeja M. Chołdzyńskiego, która 
stworzyła niepowtarzalny projekt obiektu biurowego – Ambassador Office Buil-
ding. Na drugim miejscu uplasowała się również warszawska realizacja – budynek 
biurowy, tzw. Powiśle Park, autorstwa zespołu Kuryłowicz&Associates. Na trzeciej 
pozycji znalazł się natomiast apartamentowiec Thespian z Wrocławia projektu 
Maćków Pracownia Projektowa. 
Głosami internautów wyróżniony został stadion PGE Arena, którego zadaszenie 
w kształcie bursztynu wykonała spółka Metalplast Stolarka.

KonKurs  
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liST prEZESa ZarZĄdu

Szanowni Państwo

Z wielką satysfakcją pragnę się podzielić z Państwem informa-
cją, że rok 2014 z biznesowego punktu widzenia był dla Spółki 
i Grupy Kapitałowej niezwykle udany, wręcz doskonały. Dzięki za-
skakująco dobrej koniunkturze w kraju i bardzo dobrej sprzedaży 
na rynkach zagranicznych mogliśmy osiągnąć znacznie lepsze 
wyniki, aniżeli zaplanowaliśmy w budżecie. Dotyczy to zarówno 
przychodów ze sprzedaży, które wzrosły do 1,82 mld zł (+14%), 
zysku operacyjnego EBITDA 309 mln zł (+37%), jak również skon-
solidowanego zysku netto, który urósł do rekordowego poziomu 
169 mln zł (+10%).

Co było źródłem tego sukcesu? Jestem przekonany, że przede 
wszystkim zawdzięczamy go kompetencji osób zarządzających 
spółkami Grupy Kapitałowej oraz zaangażowaniu kilku tysięcy 
pracowników, którzy indywidualnie, w grupach i zespołach re-
alizowali każdego dnia postawione przed nimi zadania i cele. 
Szczególnie cieszą nas znakomite wyniki sprzedaży zagranicznej, 
które zrekompensowały nam straty sprzedażowe poniesione na 
objętym głębokim kryzysem rynku ukraińskim. Po wynikach wi-
dać, że eksport staje się naszą siłą, a sprzyja temu międzynarodo-
wy charakter Grupy Kapitałowej, budowany konsekwentnie przez 
ostatnią dekadę. Uważam, że znajdujemy się w apogeum tego 
rozwoju, o czym świadczy m.in. powołanie do życia w 2014 roku 
dwóch spółek zagranicznych: w USA i we Włoszech oraz przejęcie 
firmy w Danii. 

Osiągnięte wyniki miały wpływ na zrealizowanie większości zakła-
danych na 2014 rok celów Strategii Rozwoju na lata 2010-2015. 
W konsekwencji, z rocznym wyprzedzeniem, zamknęliśmy tę stra-
tegię, co poczytujemy sobie za sukces; sukces tym większy, że jej 
ogłoszenie w 2010 roku wywołało wśród przedstawicieli rynku 
kapitałowego wątpliwości odnośnie do realności jej wykonania. 
Po pięciu latach okazało się, że ambitna strategia została zrealizo-
wana, a poszczególne wskaźniki, jak: sprzedaż, zysk operacyjny 

Dzięki zaskakująco dobrej koniunkturze 
w kraju i bardzo dobrej sprzedaży na 
rynkach zagranicznych mogliśmy 
osiągnąć znacznie lepsze wyniki, 
aniżeli zaplanowaliśmy w budżecie.

14%

30%

37%

Wzrost sprzedaży

Wzrost wartości akcji spółki

Wzrost EBITDA
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czy wydatki inwestycyjne zostały wykonane z wręcz ap-
tekarską dokładnością. 

Wysoki stopień realizacji strategii, a także optymistyczne 
prognozy sprzedażowe skłoniły Zarząd już w połowie 
roku do pracy nad założeniami nowego planu strate-
gicznego na lata 2015-2020. Zostały one przedstawio-
ne Radzie Nadzorczej w czwartym kwartale 2014 roku, 
a następnie przez nią przyjęte i podane do publicznej 
wiadomości w dniu 10 lutego 2015 roku. Moim zdaniem 
obie strategie, ich pozytywny odbiór uwiarygadniają nasz 
profesjonalizm i powiększają zaufanie rynku kapitałowego 
do Spółki. 

To nasze wewnętrzne przekonanie potwierdza rynek kapi-
tałowy, którego przedstawiciele – domy i biura maklerskie 
wydały szereg pozytywnych rekomendacji dotyczących 
perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyż-
szej ceny akcji, co przełożyło się na ich kurs. Warto przy-
pomnieć, że na przestrzeni całego 2014 roku kurs akcji 
Spółki wzrósł o 30%. Jednocześnie Zarząd, w odpowiedzi 
na oczekiwania Akcjonariuszy oraz w związku z bardzo 
dobrymi wynikami, zdecydował się zwiększyć wysokość 
dywidendy i wypłacić 10 złotych na akcję. 

Szanowni Państwo 

Spółka osiągnęła nową jakość i znakomite wyniki nie tylko 
w segmentach biznesowych, ale także poza nimi, między 
innymi w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim czy 
społecznej odpowiedzialności. Świadomość pracowni-
ków dotycząca praw i obowiązków, rynkowego systemu 
wynagrodzeń, stałości reguł awansu finansowego i zawo-

Z wyrazami szacunku 

Dariusz Mańko

dowego, a także warunków koniecznych do utrzymania 
i ewentualnego zwiększania liczby miejsc pracy jest dzisiaj 
istotnym czynnikiem wspierającym siłę naszej organizacji. 

Jako lider rynkowy i Spółka obdarzona zaufaniem rynku 
kapitałowego staramy się pozytywnie oddziaływać na 
lokalną społeczność. Poprzez Fundację Grupa Kęty Dzie-
ciom Podbeskidzia realizujemy bardzo wiele programów 
nauczania i wychowania dzieci i młodzieży z domów 
dziecka, rozwijając w młodych ludziach zainteresowania 
i pasje, a także pomagamy im w starcie w dorosłe życie.

Silni takimi wartościami możemy stawiać dalsze kroki na 
drodze rozwoju. Nasze doświadczenie, wiedza o bizne-
sach, wysoka ocena i zaufanie rynku kapitałowego, zaan-
gażowanie zawodowe pracowników oraz ich społeczna 
wrażliwość tworzą optymistyczną bazę na progu realizacji 
Strategii 2020. 

Po wynikach 
widać, że 
eksport staje 
się naszą siłą, 
a sprzyja temu 
międzynarodowy 
charakter Grupy 
kapitałowej, 
budowany 
konsekwentnie 
przez ostatnią 
dekadę. 
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władZe Spółki

Zarząd

Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą 
na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Według Statutu Zarząd 
może składać się z jednej do pięciu osób, przy czym pozo-
stali członkowie Zarządu są powoływani na wniosek Prezesa. 
Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spół-
ką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane 
z prowadzeniem Spółki, a niezastrzeżone w kompetencjach 
innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu. 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności ustalanie stra-
tegii Grupy, zatwierdzanie planu ekonomiczno-finansowego, 
tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organiza-

Dariusz Mańko

lat 47

funkcja
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

wykształcenie
absolwent Akademii Rolniczej w Po-
znaniu. Ukończył także Zarządzanie 
Finansami Przedsiębiorstw na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach

w Zarządzie
od października 2000 r.

Adam Piela

lat 43

funkcja
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

wykształcenie
absolwent Akademii Ekonomicznej
w Krakowie (Zarządzanie i Rachunko-
wość) oraz Śląskiej Międzynarodowej 
Szkoły Handlowej

w Zarządzie
od stycznia 2006 r.

przebieg kariery:
 � w Grupie Kęty od 1996 roku.
 � do 1999 roku dyrektor Segmentu 
Wyrobów Wyciskanych

 � 1999-2005 – dyrektor i prezes Zarządu 
spółki Aluprof S.A.

 � 2000-2005 – członek Zarządu Grupy 
Kęty S.A.

 � od 2005 roku stoi na czele Zarządu 
Grupy Kęty S.A.

przebieg kariery
 � 2000-2005 dyrektor działu kontrolingu 
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

 � 2005-2006 prezes Zarządu Dekret 
Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.

 � od 2006 roku członek Zarządu Grupy 
Kęty S.A. 

Kompetencje Zarządu

cyjnych Spółki, wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad 
spółkami z Grupy. Zarząd Spółki podejmuje uchwały w głoso-
waniu jawnym bezwzględną większością głosów. Poszczególni 
członkowie Zarządu zarządzają powierzonymi im obszarami 
działalności Spółki.

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy 
Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę 
Nadzorczą i jest dostępny pod adresem www.grupakety.com/
pl/dokumenty-spolki. 
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Maciej Matusiak

funkcja
Przewodniczący

Maciej Matusiak

funkcja
Przewodniczący

w Radzie od
2002 r.

Szczepan Strublewski

funkcja
Zastępca Przewodniczącego

Szczepan Strublewski

funkcja
Zastępca Przewodniczącego

w Radzie od
2004 r.

Krzysztof Głogowski

funkcja
Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Marciniak

funkcja
Członek Rady Nadzorczej

w Radzie od
2014 r.

Tadeusz Iwanowski

funkcja
Członek Rady Nadzorczej

Paweł Niedziółka

funkcja
Członek Rady Nadzorczej

w Radzie od
2014 r.

Jerzy Surma

funkcja
Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Surma

funkcja
Członek Rady Nadzorczej

w Radzie od
2008 r.

Kompetencje Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1.01.2014 roku przedstawiał się następująco:

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2014 roku przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad 
Spółką. Rada składa się z 5-6 członków powoływanych i odwo-
ływanych przez Walne Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady 
Nadzorczej trwa trzy lata. Przynajmniej połowę członków Rady 
Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, którzy po-
winni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istot-
nie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowa-
nia bezstronnych decyzji.

Kompetencje Rady Nadzorczej obejmują w szczególności: powo-
ływanie członków Zarządu i określanie ich wynagrodzenia, powo-
ływanie niezależnych audytorów oraz sprawowanie nadzoru nad 
działalnością Spółki. W ramach funkcji nadzorczych, Rada Nad-
zorcza m.in. rozpatruje plan strategiczny i roczny budżet Spółki 

oraz Grupy Kapitałowej, a także monitoruje wyniki operacyjne 
i finansowe, ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
oraz wnioski Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. 

Rada może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowie-
dzialne za kierowanie ich pracami. Działalność komitetów ma 
na celu usprawnienie bieżących prac Rady Nadzorczej poprzez 
przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady 
Nadzorczej w zakresie wniosków własnych lub przedkładanych 
do rozpatrzenia przez Zarząd Spółki. W Grupie Kęty S.A. funkcjo-
nują następujące komitety Rady Nadzorczej: Komitet ds. Audytu 
i Komitet ds. Wynagrodzeń. 

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2014 roku powołało Radę Nadzorczą na kolejną kadencję w skła-
dzie: Jerzy Marciniak, Maciej Matusiak, Paweł Niedziółka, Szczepan Strublewski, Jerzy Surma. Po Walnym Zgromadzeniu Rada Nadzorcza IX kadencji w dniu 16 czerwca 
2014 roku wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macieja Matusiaka, a Szczepanowi Strublewskiemu powierzyła funkcję Zastępcy Przewodniczącego.
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inFormaCje o akcjonariuSZach

Nazwa podmiotu Liczba akcji 
(szt.)

Udział w kapitale 
zakładowym (%)

Aviva OFE Aviva 1 691 276 18,00

ING OFE 1 610 534 17,15

OFE PZU „Złota Jesień” 921 000 9,80

PTE Allianz Polska 499 748 5,32

Pozostali 4 670 980 49,73

RAZEM 9 393 538 100,00

Akcjonariusze stan na dzień 31 grudnia 2014 r.Struktura akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 2014 r. (w %)

Kurs akcji Grupy Kęty w 2014 roku (zł)

Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy Kęty S.A. na dzień 
31 grudnia 2014 r. wynosiła 9.393.538 akcji o wartości nominalnej 
2,50 zł każda. Grupa Kęty S.A. na koniec 2014 roku utrzymywała 
drugą pozycję wśród spółek o największym udziale Otwartych 
Funduszy Emerytalnych wśród akcjonariuszy. Wartość ta wynosiła 
ok. 75%, co było wynikiem podobnym do osiągniętego w grud-
niu 2013 roku. W trakcie 2014 roku 5% próg udziału w kapitale 
akcyjnym został przekroczony przez PTE Allianz Polska, natomiast 
poniżej progu 5% swój udział zmniejszył OFE Bankowy PKO BP. 

Akcje Spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 
1996 roku. Aktualnie akcje Spółki są notowane w ramach indek-
su mWIG40. W trakcie 2014 roku:

- średnia cena osiągnęła wartość 235 zł
- cena minimalna (14 marca) osiągnęła poziom 190 zł
- cena maksymalna (13 listopada ) osiągnęła poziom 297,55 zł
-  zmiana ceny w trakcie roku wyniosła 30% (dla porównania 

wskaźnik WIG w porównywalnym okresie wzrósł o niecałe 1%) 

Po dniu bilansowym nastąpiły następujące zmiany w strukturze 
akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na Walnym Zgro-
madzeniu Spółki. W dniu 8 stycznia 2015 roku Norges Bank (The 
Central Bank of Norway) zwiększył udział w ogólnej liczbie akcji 
i głosów w Spółce do poziomu 5,05% (łącznie posiadał 474 048 
akcji), w dniu 19 stycznia 2015 roku, Norges Bank zmniejszył 
udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5% do poziomu 
4,83% (łącznie posiadał 453 746 akcji).
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Akcjonariusze stan na dzień 31 grudnia 2014 r.

SPółKa na giEłdZiE

Relacje inwestorskie w 2014 roku koncentrowały się na dwóch 
kanałach komunikacji: spotkaniach bezpośrednich, które są 
nadal najbardziej cenionym sposobem kontaktu przez uczest-
ników rynku kapitałowego, oraz komunikacji elektronicznej. 
Spółka zorganizowała tradycyjnie cztery spotkania przedsta-
wicieli prasy oraz analityków i zarządzających z Zarządem 
przy okazji publikacji prognoz rocznych oraz wyników kwar-
talnych. Zorganizowano około 10 wizyt na terenie zakładów 
produkcyjnych oraz przeprowadzono około 70 spotkań in-
dywidualnych z zarządzającymi funduszami oraz analitykami 
biur maklerskich.

Bardzo ważnym projektem realizowanym w drugiej połowie 
roku była zmiana wyglądu strony www. Przy współpracy z ze-
wnętrznym partnerem dostosowano serwis do obecnych tren-
dów w zakresie prezentowania treści w internecie.

Dzięki uzyskanym wynikom oraz prowadzonym działaniom 
w zakresie relacji inwestorskich obrót akcjami spółki wzrósł 
w 2014 roku o ponad 50% w stosunku do roku poprzedniego. 
W trakcie 2014 roku właściciela zmieniło 1 443 tys. akcji, pod-
czas gdy w roku 2013 było to jedynie 929 tys. akcji. 

Porównanie kursu akcji Grupy Kęty w odniesieniu do wskaźnika WIG i mWIG40 

KomuniKaCja

70
spotkań z uczestnikami rynku 

kapitałowego 

aKCje

1,443 mln
tyle akcji zmieniło właściciela 

(wzrost +50% w stosunku  
do roku poprzedniego)

Wypłata dywidendy w latach 2010-2014 (w PLN)

2010 2011 2012 2013 2014
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ProGnoZa wyników na 2015 rok 

Zarząd Grupy Kęty S.A. zakłada, iż w 2015 roku nastąpi dalsza po-
prawa koniunktury w gospodarce światowej, co przełoży się na 
lepsze wyniki zarówno w zakresie przychodów ze sprzedaży, jak 
i zysków z działalności operacyjnej. Bazując na przyjętych założe-
niach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów 
walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości 
przychodów ze sprzedaży (w mln zł):

Segment Wyrobów Wyciskanych 860 mln zł (+18%)
Segment Systemów Aluminiowych 719 mln zł (+3%)
Segment Opakowań Giętkich 404 mln zł (+2%)
Segment Usług Budowlanych 150 mln zł (+5%)
Segment Akcesoriów Budowlanych 49 mln zł (+11%).

Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności opera-
cyjnej wyniesie 226 mln zł, czyli będzie o 2% wyższy niż w roku 
poprzednim. Głównymi czynnikami wpływającymi na jego po-
ziom będą: wzrost wolumenu sprzedaży w trzech największych 
segmentach biznesowych oraz poprawa rentowności w SUB. 
Zakładane saldo działalności finansowej w 2015 roku wyniesie 
-10 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. 
Ponadto przy kalkulacji zysku netto na 2015 rok uwzględniono 
15,8 mln zł aktywa na podatek odroczony z tyt. działalności w SSE. 
W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 201 mln zł.

Według szacunków Spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredy-
tów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2015 roku ok. 
393 mln zł, a więc będzie o ok. 159 mln zł wyższe niż na koniec 
2014 roku, głównie ze względu na znaczący program inwestycyj-
ny (255 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowa-

dzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału 
pracującego. Zarząd zakłada, iż posiadane przez spółki Grupy 
Kapitałowej linie kredytowe wraz ze środkami wypracowanymi 
w trakcie roku pokrywają potrzeby na finansowanie zakładanych 
wydatków.

Polityka dywidendowa: W związku z obecną, bardzo dobrą sytu-
acją finansową Spółki, korzystnymi prognozami oraz koniecznością 
optymalizacji struktury kapitału Zarząd podjął decyzję o zwiększe-
niu wskaźnika wypłaty dywidendy do 60% skonsolidowanego zysku 
netto.

2014* (mln zł) 2015** (mln zł) Zmiana 
(%)

Przychody ze 
sprzedaży

1 820 1 962 +8

EBIT 222 226 +2

EBITDA 308 321 +4

Zysk netto 168 201 +18

Wydatki 
inwestycyjne 

82 255***

 * wstępne wyniki przed badaniem przez biegłego rewidenta
 ** prognoza
***  kwota ok. 40 mln zł stanowi przesunięcie płatności z projektów inwestycyjnych 

2014 roku

w
artość dodana

Prognozy zostały przygoto-
wane przy założeniu nastę-
pujących wskaźników:

cena aluminium  
 1900 USD/tona

inflacja roczna  1,5%

średni kurs USD  3,62 zł

średni kurs EUR  4,20 zł

relacja EUR/USD  1,16

wzrost PKB  3,0%

Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych 
skonsolidowanych danych finansowych na rok 2015 w mln zł 
w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2014 rok:

sww

30%

25%

10%

Systemy aluminiowe

Usługi budowlane

opakowania giętkie

sAB

ssA

suB

soG

Profile aluminiowe

akcesoria budowlane
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Strategia 2020 kładzie nacisk na systematyczny rozwój w ob-
szarach o wysokim poziomie niezbędnych kompetencji oraz 
konsekwentne powiększanie łańcucha wartości dodanej. Dzięki 
wysokiej efektywności, osiągniętej głównie dzięki wewnętrznym 
działaniom organizacyjnym oraz systematycznemu unowocze-
śnianiu parku maszynowego Grupa Kapitałowa zamierza tak 
kształtować swoją ofertę produktową, aby utrzymać obecną, 
wiodącą pozycję na rynku krajowym w głównych segmentach 
działalności oraz dynamicznie rozwinąć sprzedaż na rynkach eu-
ropejskich. 

Poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przy-
chodów ze sprzedaży w 2020 roku:
 Segment Wyrobów Wyciskanych 1 158 mln zł (+56%),
 Segment Systemów Aluminiowych 953 mln zł (+37%),
 Segment Opakowań Giętkich 652 mln zł (+64%),
 Segment Usług Budowlanych 200 mln zł (+40%),
 Segment Akcesoriów Budowlanych 80 mln zł (+82%).

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży 
w 2020 roku powinny osiągnąć poziom 2 820 mln zł (+54%), zysk 
z działalności operacyjnej 314 mln zł, zysk operacyjny powiększo-
ny o amortyzację (EBITDA) poziom 465 mln zł (+50%), a skonsoli-
dowany zysk netto 264 mln zł (+50%). 

STraTeGia roZwoju 2020 

Baza 2014* 
(mln zł)

Prognoza 2015 
(mln zł) Strategia 2020 Wskaźnik 

wzrostu (%)

Przychody ze sprzedaży 1 820 1 962 2 820 +54

EBITDA 308 321 465 +50

Dywidenda do 60% skonsolidowanego zystku netto

Wydatki inwestycyjne 255 narastająco 930

930 mln zł

2 820 mln zł

355 zł

Prognozowana wysokość 
inwestycji

Prognozowana wysokość 
skonsolidowanych 
przychodów ze sprzedaży

Docelowa cena akcji 
(rekomendacja DM PKO BP)

Zarząd zakłada, iż w okresie objętym Strategią 2020 wydatki in-
westycyjne osiągną poziom ok. 930 mln zł, w tym:

Segment Wyrobów Wyciskanych 379 mln zł
Segment Systemów Aluminiowych 183 mln zł
Segment Opakowań Giętkich 254 mln zł
Segment Usług Budowlanych 23 mln zł
Segment Akcesoriów Budowlanych 39 mln zł. 

Na rynku kapitałowym, po publikacji Strategii 2020, pojawiły się 
rekomendacje biur maklerskich. Na przykład analitycy DM PKO 
BP bardzo pozytywnie ocenili w raporcie nową strategię Grupy.

W nowej, 5-letniej strategii Spółka łączy solidny wzrost (wzrost 
EBITDA o 51 proc.) z rozsądną dywidendą (średnia stopa 4,5 
proc.). Łączne nakłady inwestycyjne wyniosą tylko 930 mln zł 
(z czego 644 mln zł na rozwój), dzięki czemu już po 2017 roku za-
dłużenie będzie szybko spadać, tworząc dodatkową przestrzeń, 
szacowaną przez nas na 350-500 mln zł, na ekstradywidendy, 
przejęcia lub kolejną fazę inwestycji – napisano w raporcie. 

Analitycy DM PKO BP w raporcie z 16 lutego 2015 roku pod-
nieśli cenę docelową akcji Grupy do 355 zł z 264 zł wcześniej. 
Utrzymano zalecenie „kupuj". Raport wydano przy kursie 299,9 zł. 

w nowej Strategii 2020 zapisano, że podstawowym celem jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości Spółki dla akcjonariuszy dzięki:

utrzymywaniu wysokich 
standardów  

corporate governance

stworzeniu potencjału 
dla dalszego rozwoju 
w kolejnych okresach

stabilnej polityce 
dywidendowej

zrównoważonemu 
rozwojowi prowadzącemu 

do systematycznego 
zwiększania 

wypracowywanych zysków 
oraz środków pieniężnych

 * wstępne wyniki przed badaniem przez biegłego rewidenta
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ZarZądZanie ryZykiEm

Polityka Zarządzania Ryzykiem obejmuje w Grupie Kapitałowej 
następujące obszary: ryzyko zmiany cen surowców, ryzyko sto-
py procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko kredytu kupieckiego 
i ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych.

Ryzyko zmiany cen surowców oraz ryzyko walutowe ogranicza-
ne jest poprzez działania o charakterze „hedgingu naturalnego”, 
polegającego na równoważeniu zagrożeń wynikających z kon-
traktów poprzez zawieranie kontraktów o ryzyku przeciwnym 
(np. równoważenie eksportu w danej walucie – importem, sto-
sowaniem formuł cenowych przenoszących ryzyko na klienta 
itp.) oraz przy wykorzystaniu transakcji terminowych (futures 
i forward) z terminem zapadalności dostosowanym do termi-
nu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Zakres 
dopuszczalnych instrumentów zabezpieczających, jak również 
możliwości ich zastosowania przez Spółki należące do Grupy 
Kapitałowej zdefiniowane są w procedurach oraz przyjętych 
strategiach zabezpieczeń. Ilość i wartość zawieranych transakcji 
w każdej ze spółek pozostaje pod stałą kontrolą komórki/działu/
głównego specjalisty zarządzania ryzykiem.

Elementem ograniczającym ryzyko stopy procentowej w Gru-
pie Kapitałowej jest zawarta umowa kompensacji odsetek po-
zwalająca nie tylko ograniczyć ryzyko, ale również redukować 
koszty finansowe, a także stosowanie zapisów umownych, 
umożliwiających przedterminową spłatę kredytów bez pono-

szenia dodatkowych kosztów. W 2014 roku została wdrożona 
procedura definiująca zasady, według których Spółka podejmu-
je działania na rzecz zabezpieczania ryzyka stopy procentowej; 
zgodnie z jej zapisami transakcje zabezpieczania stóp procento-
wych zawierane są wyłącznie za wiedzą i zgodą komórki/działu/
głównego specjalisty zarządzania ryzykiem. W 2014 roku Spółka 
opierała swoje zadłużenie obrotowe na bazie stawek jednomie-
sięcznych, natomiast finansowanie inwestycji na bazie stawek 
trzymiesięcznych. Ryzyko związane z płynnością na bieżąco 
jest monitorowane przez Zarząd za pomocą narzędzia okreso-
wego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy 
wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji, jak i aktywów 
finansowych (np. należności, pozostałych aktywów finanso-
wych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej.

Celem Grupy jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością 
a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z rozmaitych 
źródeł finansowania, takich jak: kredyty kupieckie, kredyty w ra-
chunku bieżącym, kredyty długoterminowe.

Ryzyko kredytu kupieckiego ograniczane jest poprzez stoso-
wane procedury weryfikacji sytuacji finansowej kontrahentów, 
a dodatkowo przenoszone jest poprzez zawarte polisy ubez-
pieczenia należności na firmy ubezpieczeniowe. Zakres działań 
mających na celu ograniczenie ryzyka kredytowego w Spółce 
określony jest w procedurach. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń 
nadzwyczajnych obejmuje zarówno zdarzenia powodujące 
utratę majątku oraz konsekwencję takiej utraty (utracone zyski), 
jak również potencjalne roszczenia wynikające z odpowiedzial-
ności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością, produk-
tami oraz roszczeniami pracowników. Poza transferem ryzyk (tj. 
zawarciem polis ubezpieczenia majątku obejmujących utracone 
zyski (BI) oraz polis odpowiedzialności cywilnej), polityka ubez-
pieczeniowa obowiązująca w spółkach grupy definiuje zakres 
obowiązkowych i rekomendowanych ubezpieczeń we wszyst-
kich obszarach, jak również zawiera elementy kontroli zakresu 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wybranych dostaw-
ców surowców i usług, co dodatkowo przyczynia się do wzrostu 
bezpieczeństwa, jak również pozwala na potencjalne ogranicze-
nie szkodowości w polisach własnych w sytuacji, gdy przyczyna 
roszczeń odszkodowawczych leży po stronie dostawców.

Powyższy zakres kontroli ryzyka przyczynił się do ograniczenia 
podstawowych zagrożeń występujących w działalności Spółki.
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SPrzEDAż  
zAGrANIczNA

LIczbA  
PrAcowNIKów

wyDATKI 
INwESTycyJNE  
w latach 2010-2014

Dane w mln zł

ILość PrzErAbIANEGo 
ALuMINIuM 
(rocznie w tonach)

KAPITALIzAcJA  
SPółKI 
na 31.12.2014

PrzychoDy zE  
SPrzEDAży

Od lat niekwestionowany lider na polskim rynku przetwór-
stwa aluminium, na którym istnieje od 1953 roku. Dzięki 
strategii zorientowanej na współpracę z międzynarodowymi 
koncernami wzmacnia sukcesywnie swoją pozycję na rynku 
europejskim, eksportując jednocześnie swoje produkty na 
rynki światowe. 

Spółka stawia na rozwój i nowoczesne technologie. Od 
2010 roku wydała na inwestycje w park maszynowy, nowe 
produkty i usługi ponad pół miliarda złotych. Dzięki ponie-
sionym wydatkom spółki Grupy Kapitałowej dołączyły do 
czołówki najbardziej nowoczesnych firm produkcyjnych 
w Europie w swoich branżach. W strategii do roku 2020 
firma zakłada, że wyda na inwestycje kolejne 930 milionów 
złotych.

2 677

72 000

1 820

3 727

737
525

uDzIAł EKSPorTu  

w SPrzEDAży

SPółEK 

zAGrANIczNych

oDbIorców

KrAJów  

EKSPorTu

SPółEK 

zALEżNych
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GruPa kęty – holding w pigułcE

Firma o potencjale finansowym i produkcyjnym

światowej klasy firma branży przetwórstwa aluminium
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ok. 330010

40%
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Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej 
składającej się z pięciu głównych segmentów biznesowych 
działających w następujących obszarach:

•  produkcji profili i komponentów aluminiowych (Segment 
Wyrobów Wyciskanych, SWW)

•  projektowania i produkcji systemów architektonicznych 
oraz zewnętrznych rolet aluminiowych (Segment Systemów 
Aluminiowych, SSA)

•  produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich, 
SOG)

•  usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminio-
wych (Segment Usług Budowlanych, SUB)

•  produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi (Segment 
Akcesoriów Budowlanych, SAB)

Przychody netto ze sprzedaży (w %) Przychody netto ze sprzedaży – 
struktura terytorialna (w %)
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UE bez Polski
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SeGmenTy biZnESowE

Rynek rozdrobniony, kilkadziesiąt  
prywatnych przedsiębiorstw 

Roto, Winkhaus, G-U, Maco, Siegenia, 
Vorne, Assa Abloy,  

Metalplast Częstochowa

Główne lokalizacjeMarki Procent SPrzedaży GrUPy konkUrencja

Kęty, Tychy, Kijów, Mediolan 

Kęty, Tychy

Goleszów k. Cieszyna

Złotów k. Poznania

Sapa, Yawal oraz Final (grupa Yawal), 
Eurometal, Cortizo, Kaye Aluminium, 

Extral Aluminium i Aliplast

Sapa Building System, Schüco,  
Hydro Building System, Ponzio, 
Yawal, Aliplast, Blyweert, Heroal,  

Alukon, Reynaers

Amcor, Constantia Teich,  
Mondi Packaging, Suominen Polska, 

Fuji Seal Polska

Bielsko-Biała, Opole, 
Manchester, Ostrawa,  

Budapeszt, Kijów,  Kopenhaga, 
Schwanewede, Nowy Jork

wyroby wyciSkane

SySteMy alUMiniowe

oPakowania Giętkie

USłUGi bUdowlane
akceSoria bUdowlane

Grupa Kęty S.A., Aluform Sp. z o.o., Alupol LLC (Ukraina), Grupa Kety Italia s.r.l. (Włochy)

 Aluprof S.A., Aluprof Hungary, Aluprof System Ukraina, Aluprof UK, Aluprof System Romania, Aluprof System Czech,  
Aluprof Deutschland, Aluprof Serwis, Marius Hansen Facader (Dania), Aluprof USA

Metalplast Stolarka Sp. z o.o.

ROMB S.A.

Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., Alupol Films Sp. z o.o.
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wyroBy wyciSkanE (Sww)

Rok 2014 upłynął Segmentowi Wyrobów Wyciskanych pod zna-

kiem wysokiej dynamiki sprzedaży zarówno na rynku krajowym, 

jak i na rynkach zagranicznych. Zaskakująco dobre wyniki sprze-

daży odnotował on na rynku krajowym (+20%), który wszedł 

w fazę ożywienia i wygenerował większe zapotrzebowanie na 

profile i komponenty aluminiowe. To w połączeniu ze stabilną dy-

namiką sprzedaży eksportowej (+11%) pozwoliło SWW osiągnąć 

rekordowe wyniki sprzedaży na poziomie 730 mln zł (+16%). Tak 

wysoki poziom sprzedaży to efekt i zasługa współpracy z kluczo-

wymi klientami z branż tradycyjnych, do których należą: budow-

nictwo i stolarka, konstrukcje aluminiowe, wyposażenie wnętrz, 

elektrotechnika, inżynieryjna ogólna. Na rynkach eksportowych 

tradycyjnie od lat największym odbiorcą, konsumentem alum-

inium i profili aluminiowych były Niemcy, rynek o największej 

produkcji i konsumpcji. Elementem dynamizującym rozwój 

Spółki, jej ekspansję zagraniczną oraz wzrost sprzedaży ekspor-

towej było powstanie spółki Grupa Kety Italia s.r.l. na drugim co 

do wielkości sprzedaży segmentu rynku w Europie. Do wzrostu 

eksportu i finalnego wyniku SWW przyczynił się także dynamicz-

nie rozwijający się Zakład Zaawansowanych Produktów Alumi-

niowych, który został przeznaczony do realizacji planów strategii 

Spółki w obszarach: produkty przetworzone oraz rozwój branż 

transport i motoryzacja.

rynEk krajowy

Mimo wielu pesymistycznych prognoz i zapowiedzi wartość 

sprzedaży SWW w kraju okazała się zaskakująco dobra, osiąga-

jąc rekordowy poziom 466 mln zł. Wynik ten nie jest wyłącznie 

zasługą nagłej poprawy koniunktury, gdyż istotną rolę ode-

grały tutaj także inne, ważne czynniki, jak: oferta produktowa 

dostosowana do wymagań rynku i klienta, elastyczność oraz 

znacznie większe możliwości wynikające z tego, iż Grupa Kęty 

jest największym graczem rynkowym. To one często decydo-

 www.grupakety.com

wały o tym, że klienci składali zamówienia właśnie w Kętach, 
ceniąc Grupę Kęty jako nowoczesnego producenta, który może 
zaoferować znacznie więcej aniżeli tylko wyciśnięty, surowy 
profil aluminiowy – spakowany, prefabrykowany i gotowy do 
montażu aluminiowy komponent. Od niedawna SWW oferu-
je klientom wstępny ich montaż, z czego chętnie korzystają 
głównie klienci eksportowi. Taka tendencja do przejmowania 
kompetencji na linii producent-odbiorca jest charakterystczna 
dla współczesnego biznesu.

Tradycyjnie od lat największym odbiorcą na rynku krajowym 
była branża budowlano-montażowa. Dzięki temu, że w Polsce 
powstało bardzo dużo nowych obiektów, istniało silne zapo-
trzebowanie na systemy architektoniczne, okna i drzwi alu-
miniowe, bramy garażowe, świetliki dachowe, do wykonania 
których używa się profili aluminiowych. Bardzo silny jest także 
segment hurtowni, który ma najlepiej rozeznany rynek małych 
lokalnych odbiorców i dzięki temu może oferować im szeroką 
ofertę standardowych profili wykorzystywanych do montażu 
małej architektury, pojedynczych elementów stolarki budowla-
nej. Trzecim największym odbiorcą na rynku stały się dynamicz-
nie rozwijające się branże: transport i motoryzacja. 

rynki ZagranicZnE

W Europie po kilku latach spadków, popyt na wyroby wyci-
skane (dane opublikowane przez CRU Monitor) chwilowo się 
ożywił i w 2014 roku wzrósł o 2% w stosunku do 2013 roku, 
kiedy zanotowano najniższy poziom konsumpcji od roku 2010.  
W 2014 roku wartość sprzedaży eksportowej Segmentu Wyro-
bów Wyciskanych wyniosła 265 mln zł i wzrosła o 11% w sto-
sunku do roku poprzedniego. Przy niezbyt korzystnej koniunk-
turze w UE ponowny wzrost sprzedaży, i to tak dynamiczny, 
bardzo pozytywnie świadczy o działaniach, jakie SWW podjął 
na rynkach eksportowych. Wyprzedzić rynek o 9% nie było 

730,7 mln zł
Wartość sprzedaży

Przychody ze sprzedaży (mln zł)
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Tychy Kęty
Kijów

Mediolan

30 
krajów  
eksportu

 – Niemcy 54%

 – Włochy 15%

 – Węgry 6%

 – Wielka Brytania 6% 

 – Austria 6%

 – Czechy 4%

 – Szwajcaria 2%

 – Pozostałe:    USA 1%, Turcja 1%, Francja 1%, 
Słowacja 1%, Dania 1%
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łatwo, a taki wzrost – podobnie jak na rynku krajowym – uzy-
skano dzięki lepszej kompleksowej ofercie, pozyskaniu nowych 
klientów i wejściu z produktem do nowych branż. Najważniej-
sze z nich to: dystrybucja, transport, motoryzacja & automotive, 
transport szynowy. 

Powstanie w 2014 roku spółki Grupa Kety Italia było mocnym 
podkreśleniem zainteresowania SWW rynkiem włoskim i wy-
rażeniem chęci dalszego intensywnego rozwoju działalności 
na tym obszarze. Po kilku latach nieregularnych, ale jednak za-
wsze dobrych wyników na tym rynku, Segment wypracował 
znaczne wzrosty sprzedaży i umocnił ten kierunek sprzedaży 
zagranicznej, lokując go na drugiej pozycji w ramach sprzedaży 
eksportowej. Włochy, historycznie rynek bardzo silny i konku-
rencyjny w branży aluminiowej, weszły na ścieżkę wzrostu PKB, 
i Segment liczy, że w ślad za wzrostem gospodarczym podąży 
również konsumpcja profili aluminiowych. Poza tym dla SWW 
był to najlepszy moment do większego zaangażowania się 
i mocniejszego zaznaczenia pozycji Grupy Kęty nie tylko we 
Włoszech, ale również na południu Europy, gdyż działalność 
spółki Grupa Kety Italia będzie wybiegała również poza grani-
ce tego kraju. 

265 mln zł
Wartość sprzedaży 
eksportowej

Udział eksportu w ogólnej 
sprzedaży

36%

�Dostawy elementów pasów bezpie-
czeństwa dla klienta TRW w ilości 2 mln 
sztuk rocznie

�Kontrakt na dostawy wyposażenia 
wnętrz do samolotów Boeing oraz 
Airbus

�Dwukrotny wzrost sprzedaży kompo-
nentów do systemów przykryć bagażni-
ków dla firmy z branży motoryzacyjnej. 

�Zakończenie testów odbiorów na gięte 
komponenty do automatycznych drzwi 
w high speed trains, co umożliwi dosta-
wy seryjne w roku 2015.K
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Główne kierunki sprzedaży eksportowej

 – kraje eksportu    – zakład/spółka
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wyroBy wyciSkanE (Sww)

Innym elementem strategii zdobywania nowych klientów na 
rynkach międzynarodowych był udział i prezentacja Grupy Kęty 
na targach aluminiowych w Düsseldorfie, które zgromadziły 
rekordową liczbę 934 wystawców, prezentujących produkty 
wykorzystywane praktycznie we wszystkich sektorach współ-
czesnej gospodarki. Stoisko Grupy Kęty odwiedziło przez trzy 
dni targów około 180 tzw. klientów aktywnych, którzy współ-
pracują z Grupą Kęty w różnej formie, oraz kilkudziesięciu po-
tencjalnych, z którymi firma liczy na współpracę w najbliższym 
czasie. W opinii handlowców Grupa Kęty z roku na rok jest 
marką coraz lepiej rozpoznawalną na rynku europejskim. Targi 
w Düsseldorfie potwierdziły też aktualne tendencje panujące 
w branży wyrobów wyciskanych, mówiące o tym, że producen-
ci prześcigają się w rozwiązaniach prowydajnościowych, szu-
kają metod poprawienia sztywności narzędzi w celu uzyskania 
coraz bardziej zawężających się tolerancji wymiaru i kształtu 
dla profili. Coraz częściej klienci starają się przerzucić na proces 
wyciskania część wymagań wymiarowych, aby ominąć u sie-
bie dodatkowe operacje obróbcze przygotowujące element 
do ostatecznej produkcji. 

aEroSpacE SZanSĄ roZwoju

Podstawowymi odbiorcami wyrobów wyciskanych są dla 
SWW branże budowlana oraz motoryzacyjna. Z tego też po-
wodu istotny wpływ na rozwój firm produkujących elementy 
aluminiowe będzie miała sytuacja w budownictwie oraz tem-
po wzrostu udziału elementów z aluminium w całości wagi 
pojazdu. W przypadku tego drugiego szacuje się, iż obecnie 
udział ten średnio osiągnął poziom ok. 9%, natomiast do roku 
2020 wzrośnie on do 10,5% w całości wagi auta. Trend ten jest 

podyktowany czynnikami ekologicznymi i ekonomicznymi, 

ponieważ aluminium jako lekki metal z powodzeniem wypiera 

stal w wielu zastosowaniach. 

Segment oprócz tradycyjnych europejskich rynków poszukuje 

nowych geograficznie kierunków zbytu. Na mapie świata pojawi-

ły się Meksyk, RPA i Chiny. Oprócz rozwoju rynków geograficznych 

segment rozwija rynki produktów, dzięki wspomnianym już moż-

liwościom kompleksowej obróbki, fabrykacji i wstępnego mon-

tażu oferuje klientom nowe produkty, wchodzi do nowych nisz 

rynkowych. Jedną z nich jest branża aerospace, która może mieć 

kluczowe znacznie dla dalszego rozwoju Segmentu Wyrobów 

Wyciskanych, który korzystając dotychczasowych doświadczeń 

(m.in. wdrożenie systemu ISO TS 16949, wdrożenie filozofii Ka-

izen, dostaw w systemie Just-in-time, Just in Sequence, continous 

improvement, a także zarządzanie projektowe i strategia „zero de-

fects”) przygotowuje się do wypełnienia standardów i wymagań 

niezbędnych dla współpracy z firmami z tego segmentu. 

dEtalE komplEkSowo prZEtworZonE

Spółka w dalszym ciągu realizowała agresywną strategię roz-

woju działalności w obszarze produkcji i sprzedaży detali kom-

pleksowo przetworzonych. Kluczowym elementem tej strategii 

rynkowej jest przeznaczony do realizacji tego celu Zakład Za-

awansowanych Produktów Aluminiowych. Segment Wyrobów 

Wyciskanych poprzez ten zakład współpracuje z firmami z sze-

roko rozumianej branży transportowej, a dokładniej motoryza-

cyjnej i transportu kolejowego. W 2014 roku poczyniono szereg 

przygotowań, a nawet nawiązano współpracę z pierwszymi 

klientami z branży aerospace. W celu zrealizowania ambitnych 

celów Spółka poczyniła wiele nowych inwestycji, mających na 

celu spełnienie coraz wyższych oczekiwań rynkowych. Zaku-

piono między innymi nowoczesną obrabiarkę – pięcioosiową 

maszynę z modułem umożliwiającym równoczesne wykony-

wanie pomiarów skomplikowanych detali i obróbkę bezpo-

średnio na maszynie. Obrabiarka ta pozwala wykonywać nie 

tylko skomplikowane obróbki, ale przede wszystkim daje moż-

liwość obrabiania detali giętych. Zakład Zaawansowanych Pro-

duktów Aluminiowych wzbogacił się również o centrum CNC 

dla detali długich (do 7200 mm) o analogicznych możliwościach 

produkcyjnych. Spółka, w związku z ciągłym rozwojem, zainwe-

stowała również w wysokiej klasy urządzenia do gięcia profili 

aluminiowych. 

Tak wyposażony zakład uruchomił nowe możliwości, co pozwo-

liło mu zaistnieć na nowych rynkach, o wysokich oczekiwaniach 

klienta, ukierunkowanych na jednego kompleksowego dostaw-

Stoisko Grupy Kęty odwiedziło podczas targów 
aluminiowych w Düsseldorfie 180 klientów aktywnych 
i kilkudziesięciu potencjalnych. 
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cę, który posiada odpowiedni know-how w zakresie już nie tyl-

ko wyciskania profili, ale również automotive i dostarczenia do 

niego gotowego komponentu. Obecnie dla klientów korpora-

cyjnych, a w wyżej wymienionych branżach głównie z takimi 

mamy do czynienia, coraz większe znaczenie odgrywa skróce-

nie łańcucha dostaw, a przez to obniżenie kosztów. Dzięki temu 

Grupa Kęty znajduje kolejnych nowych kontrahentów na swoje 

produkty obrabiane i jest w stanie zaoferować komponenty 

o najwyższym stopniu kompleksowości (wyciskanie, obróbka 

powierzchniowa, obróbka CNC, gięcie, spawanie, klejenie oraz 

assembling w komponent złożony).

Dzięki temu w 2014 roku Spółka zanotowała kolejny wzrost 

sprzedaży produktów przetworzonych, przede wszystkim klien-

tom z branży motoryzacyjnej i kolejowej. W ubiegłym roku roz-

poczęto współpracę z kilkoma klientami z branży lotniczej, co 

zaowocowało podpisaniem kontraktów na dostawy seryjne od 

kwietnia 2015. Istotnym faktem jest rozpoznawalność marki na 

rynkach europejskich, co znacznie ułatwia działania handlowe. 

rynEk ukraińSki

Z rozwoju SWW czerpie wzorce ukraińska spółka Alupol LLC, 

której w 2014 roku udało się utrzymać sprzedaż ilościową na po-

ziomie zbliżonym do roku poprzedniego, pomimo niestabilnej 

sytuacji politycznej i gospodarczej na Ukrainie. Z tych ostatnich 

powodów normalne funkcjonowanie zakładu oraz praca stają się 

prawdziwymi wyzwaniami. W tej rzeczywistości spółka Alupol 

LLC musi się jednak odnaleźć i cierpliwie oczekiwać zmian, które 

pozwolą jej wykorzystać gromadzony latami potencjał. 

Spółka na Ukrainie funkcjonuje od 2006 roku i jest największą 

zagraniczną inwestycją Grupy Kęty. W ciągu ostatnich kilku lat 

Alupol LLC poczynił znaczące postępy w produkcji, sprzedaży, 

pozyskiwaniu nowych klientów. W 2014 roku sprzedał ponad 

3000 ton profili aluminiowych. Główną gałęzią odbiorców jest 

branża budowlana, firma współpracuje z największymi producen-

tami systemów, zarówno ukraińskimi, jak i zachodnimi, rozwija 

także eksport na Białoruś i do Rosji. 

Głęboki kryzys gospodarczy na rynku ukraińskim spowodowany 

niestabilną sytuacją polityczną zmusiły spółkę Alupol LLC do po-

szukiwania innych dróg rozwoju. W drugiej połowie 2014 roku 

udało się wprowadzić w życie umowę przerobową, na bazie któ-

rej Alupol LLC świadczy usługi produkcyjne dla Grupy Kęty. Dało 

to możliwość odciążenia pras w Kętach, jak również normalnego 

funkcjonowania zakładu.

PRODUKTY

Fabrykacja, produkcja komponentów i detali do innowacyjnych produktów 

Profile i komponenty, elementy wyposażenia dla branży aerospace 

Profile aluminiowe, komponenty i akcesoria dla branży motoryzacyjnej
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SySTemy aluminiowE (SSa)

W 2014 roku spółka Aluprof S.A. ze sprzedażą na poziomie 697 
mln zł zanotowała ponad 20% wzrost przychodów i kolejny rok 
z rzędu zrealizowała założenia budżetowe. Ponieważ jakość oraz 
innowacyjność produktów to dla Spółki priorytetowe cele, w jej 
ofercie handlowej znalazły się rozwiązania, odpowiadające potrze-
bom budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Dowodem 
na to są cztery przyznane certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych 
w Darmstadt (Niemcy), z czego dwa systemy fasadowe otrzymały 
najwyższe z możliwych klas efektywności A+. W ramach szeroko 
rozumianej innowacyjności Aluprof objął mecenat nad projektem 
Etykiety Energetycznej, który zakłada opracowanie metodologii 
oceny energetycznej wyrobów stolarki budowlanej, stworzenie 
programu komputerowego do etykietowania i opracowania wzo-
ru etykiety zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

SyStEmy faSadowE

Aluprof to jeden z wiodących europejskich dystrybutorów syste-
mów aluminiowych dla budownictwa. W ofercie firmy dostęp-
ne są m.in. systemy okienno-drzwiowe, fasadowe, rolet i bram. 
W 2014 roku najwięcej przychodów dostarczył Spółce rynek 
obiektowy, którego wartość szacuje się na 1 miliard złotych. 
Aluprof osiągnął ze sprzedaży systemów fasadowych 272 mln zł 
(wzrost +16%), co stanowi jedną trzecią ogólnej wartości sprzeda-
ży systemów budowlanych w Polsce. Aluprof pozyskał na rynku 
krajowym 56 nowych klientów, którzy zakupili produkty o wartości 
15 mln zł. Wśród najważniejszych realizacji obiektowych wykona-
nych w 2014 roku są: Alchemia II – Gdańsk, biurowce Waterfront 
i Enter w Gdyni, Wyższa Szkoła Filmowa w Gdyni, dworce kolejowe 
w Łodzi i Bydgoszczy, Centrum Konferencyjno-Kongresowe oraz 
Port Lotniczy Balice w Krakowie, Bonarka Office – Kraków, Mię-
dzynarodowe Centrum Kongresowe – Katowice i wiele innych. 
Aluprof niezmiennie od lat stawia na współpracę z architektami, 
czego efektem często są indywidualnie rozwiązania dedykowane 
konkretnym projektom, pozwalające zrealizować odważne i ory-

697,5 mln zł
Wartość sprzedaży

ginalne pomysły. Aby docenić polską myśl architektoniczną, firma 
zorganizowała w 2014 roku konkurs dla architektów „Obiekt Roku 
w systemach Aluprof". Wyróżnione w konkursie realizacje archi-
tektoniczne były nie tylko ukoronowaniem kunsztu architektów, 
ale również drogi, jaką pokonał Aluprof w ostatnich latach. Warto 
wspomnieć, że portfolio firmy wzbogaciło się o realizacje znane 
z pierwszych stron gazet: siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiego Radia, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum 
Żydów Polskich, Centrum Kongresowe ICE Kraków. 

wZroSt SprZEdaży EkSportowEj 

Rok 2014 był również bardzo intensywnym rokiem w działaniach 
handlowych na rynkach eksportowych. Spółki zagraniczne osią-
gnęły łącznie bardzo wysoką dynamikę wzrostu (+35%) oraz rekor-
dowy poziom sprzedaży 158,7 mln zł. O sukcesie zadecydowały: 

 dalszy rozwój sprzedaży w Danii poprzez spółkę zależną MHF, 
która dokonała zakupów o wartości ok. 5 mln zł, stając się dru-
gim co do wielkości klientem eksportowym, 

 wzrost sprzedaży w Czechach i na Słowacji do wartości ok. 
54,2 mln zł,

 wysoki wzrost sprzedaży na rynku Wielkiej Brytanii do poziomu 
37,4 mln zł,

�realizacja kolejnych projektów w USA, m.in. hotel Marriott w NY, 

realizacja kontraktu dla sieci sklepów Tesco w Anglii, 

wzrost sprzedaży na rynku belgijskim do poziomu 8,2 mln zł.

Podjęte działania w zakresie uzyskania certyfikacji w instytutach 
zagranicznych oraz nawiązanie współpracy z kolejnymi, kluczowy-
mi firmami partnerskimi tworzą fundamenty do dalszego rozwoju 
sprzedaży. Bardzo duży wpływ na dynamikę sprzedaży miał aktyw-
ny kontakt z zagranicznymi klientami, realizowany m.in. poprzez 
wizyty kontrahentów eksportowych w siedzibie firmy w Bielsku-
-Białej. W 2014 roku zostało zrealizowanych ok. 50 wizyt w ramach 
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�Osiągnięcie dużej dynamiki wzrostu na 
rynku brytyjskim (+28%), w Belgii ( +227%) 
i utrzymanie wzrostu w Czechach (+16%). 

�Zakup producenta stolarki aluminiowej 
w Danii jako pierwszy krok na drodze 
rozwoju sprzedaży w Danii oraz Norwegii.

�Otwarcie spółki Aluprof USA w ramach 
kontynuowania strategii sprzedaży 

systemów architektonicznych do realizacji 
budowy „drapaczy chmur”.

�Nawiązanie kontaktów handlowych 
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

�Certyfikacje w prestiżowych instytutach 
zagranicznych: Instytut Domów 
Pasywnych w Darmstadt (PHI), IFT, PIV, 
BCCA, SKG, EFFECTIS, SP.
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246 mln zł
Wartość sprzedaży 
eksportowej

programu „Poznaj i zaufaj Aluprofowi”. W ramach tych wizyt goście 
zwiedzali prasownie w Kętach oraz zapoznawali się z produkcją 
okien, drzwi, fasad w Metalplast-Stolarka w Goleszowie.

jakość potwiErdZona cErtyfikatami 

W 2014 roku kontynuowane były prace związane z osiągnięciem 
legalizacji sprzedaży systemów Aluprof na wybranych rynkach 
eksportowych. Na rynku belgijskim trwa proces uzyskania ATG – 
lokalnej aprobaty technicznej dla systemów MB-60, MB-70, MB-86, 
MB-77HS. Równolegle rozpoczęto działania na rynku francuskim 
w instytucie Efectis dotyczące legalizacji produktów przeciwpo-
żarowych na tamtejszym rynku. Podjęto także prace związane 
z certyfikatem Lloyd Register na rynku brytyjskim w celu uzyskania 
legislacji dopuszczającej produkty pożarowe do sprzedaży w no-
wej, specjalistycznej części rynku statków, platform wiertniczych 
oraz portów. Certyfikacja ta – jako uniwersalna – będzie wyko-
rzystana w rozwoju sprzedaży również w Skandynawii. Ponadto 
uzyskano potwierdzenie dla tworzenia konstrukcji antywłamanio-
wych w klasach RC2, RC3 w Instytutach PIV w Niemczech oraz SKG 
w Holandii – wymóg lokalnego rynku dla wszystkich budynków 
realizowanych budżetowo. Ponadto do bardzo istotnych wyda-
rzeń należy zaliczyć uzyskanie certyfikatów przeznaczonych dla 
konstrukcji pasywnych w PHI w Darmstadt dla produktów: MB-
104 Passive ST/AERO, MB-TT50, MB-SR50NHI+.

Dzięki tym wszystkim działaniom spółka Aluprof jest postrzegana 
jako duży i godny zaufania partner, co przekłada się na dynamicz-
nie rosnącą sprzedaż. Jednocześnie widać wyraźnie, że wysokiej 
jakości systemy architektoniczne z Polski znajdują odbiorców na 
zupełnie nowych rynkach, jak: Belgia, Holandia, Estonia, Azerbej-

Główne kierunki sprzedaży eksportowej

35%
Udział eksportu w ogólnej 
sprzedaży

 – kraje eksportu    – zakład/spółka
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SySTemy aluminiowE (SSa)

dżan, Gruzja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Podkreślić nale-
ży także duży poziom zadowolenia, a co za tym idzie – zaufania 
klientów do marki Aluprof, postrzeganej jako atrakcyjna alternaty-
wa dla uznanych i renomowanych producentów i dystrybutorów 
aluminiowych systemów architektonicznych.

rolEty, bramy, moSkitEry 

Duży udział w sukcesach Aluprof miał jego Zakład Dystrybucji 
Systemu Rolet, Bram, Krat i Moskitier w  Opolu. Ten duży polski 
eksporter systemów rolet i bram rolowanych, posiadający równo-
cześnie ok. 77% rynku polskiego, sprzedał w ub. roku wyroby za 
kwotę ponad 235 mln zł, w tym 35% tej kwoty stanowił eksport 
do Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Czech, na Węgry,  do Rumunii, 
także do Kuwejtu i Kanady. 
Głównymi klientami Aluprof zakład w Opolu są firmy zajmujące 
się produkcją i montażem rolet, bram i moskitier. Dlatego ważnym 
zadaniem było utrzymanie grona dotychczasowych klientów, kon-
tynuacja dobrych relacji, a także nawiązanie kontaktów z nowymi 
firmami i pozyskanie części z nich do współpracy. W ubiegłym, 
2014 roku „odpowiednia” polityka handlowa z firmami średniej 
wielkości przyniosła pozytywne efekty w postaci umocnienia 
pozycji tych firm na lokalnych rynkach, zwiększenie i poszerzenie 
zakupów w Aluprof, a tym samym poszerzenie oferty handlowej 
tych firm o nowe systemy i produkty. Z każdym rokiem rośnie licz-
ba firm, których zakupy przekraczają poziom 1 mln zł i które to 
firmy należą do elitarnego tzw. Klubu Milionera Aluprof.
W 2014 roku Aluprof oddział Opole na rynkach zagranicznych 
sprzedał produkty o wartości 83 mln zł. Tendencje rynkowe wska-
zują większe zaufanie klientów eksportowych do produktów z Pol-
ski. Cechują nas jakość i konkurencyjna cena oraz szeroka gama 
ofertowa. Dodatkowo Aluprof  gwarantuje swoim imieniem wy-
soki poziom obsługi klienta oraz jakość oferowanych produktów. 
Dzięki aktywności na wszystkich rynkach eksportowych marka 
Aluprof, podobnie jak w systemach aluminiowych, staje się coraz 
bardziej rozpoznawalną marką, rynki eksportowe zaakceptowały 
istnienie polskiego producenta i chętniej przejawiają zaintereso-
wanie nawiązaniem długofalowej współpracy. 
W 2014 roku zaufało firmie 91 nowych klientów z całej Europy 
z potencjałem na dalszy dynamiczny rozwój współpracy w 2015 
i kolejnych latach.  U większości obecnych klientów zanotowano 
dynamikę rozwoju współpracy w porównaniu z rokiem ubiegłym. 
Ponadto Aluprof S.A. zaistniał na rynkach pozaeuropejskich, gdzie 
obserwowane jest wyraźne zainteresowanie produktami i duże 
szanse na dalszy rozwój w kolejnych latach. 
Główne kierunki sprzedaży eksportowej prowadzą do takich kra-
jów, jak: Wielka Brytania, Czechy i Słowacja, Niemcy, kraje Beneluk-
su, Francja, Dania, Węgry i Rumunia. Na rynkach Europy Wschod-
niej, ze względu na konflikt polityczny w Ukrainie, sprzedaż została 
nakierowana na kraje zamożne o dużej swobodzie na rynku alumi-

niowych systemów architektonicznych, m.in. Azerbejdżan i Gruzję. 
W globalnym ujęciu 2014 rok potwierdza duży potencjał, jaki drze-
mie w sprzedaży produktów Aluprof na rynkach zagranicznych. 
Zainteresowanie produktami napływające również z Afryki, Arabii 
Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich pokazuje, jak 
uniwersalna jest gama produktowa firmy Aluprof. Istotą dalszego, 
konsekwentnego rozwoju będzie jakość serwisu zapewnionego 
klientom, dalsze rozwijanie gamy produktowej w ramach lep-
szego jej dopasowania do potrzeb największych rynków, a także 
dalszy rozwój certyfikacji produktów wymaganej indywidualnymi 
regulacjami wybranych krajów.

wiElkiE inwEStycjE aluprof 

Utrzymująca się dobra koniunktura w budownictwie wymusiła na 
firmie szereg inwestycji. Głównym elementem tego planu inwe-
stycyjnego, przyjętego i realizowanego w związku z intensywnym 
rozwojem Aluprof, było wybudowanie nowoczesnego magazynu 
o pow. 17,5 tys. mkw , dzięki czemu firma zyskała wystarczająco 
dużo przestrzeni, żeby sprawnie i szybko kompletować systemy 
aluminiowe. To ważne, bo priorytetem jest dostarczanie wysokiej 
jakości produktów przy jednoczesnym najwyższym poziomie ob-
sługi naszych klientów. 
Pod koniec roku w wielkiej hali magazynowej wysokości 10 me-
trów rozpoczęto montaż regałów wysokiego składowania oraz 
specjalnych magazynów wieżowych na profile i akcesoria. Pomię-
dzy regałami  poruszać się będą specjalistyczne wózki prowadzo-
ne szynowo, umożliwiające poruszanie się wyłącznie do przodu 
lub do tyłu. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo transportu 
systemów. 
Za ścianami magazynu budowana jest  lakiernia pionowa, umoż-
liwiająca w pozycji wertykalnej lakierowanie profili długości 
7 metrów, zawieszonych na specjalnych zaczepach (do tej pory 
lakieruje się profile w układzie horyzontalnym). To będzie czwarta 
tego typu lakiernia w Polsce. Obecnie Aluprof posiada 5 lakierni, 
w tym dwie automatyczne i dwie ręczne w Bielsku-Białej oraz jed-
ną lakiernię  w Opolu.



Raport Roczny  2014  Grupa Kęty S.A. 23

Okno dachowe MB-RW 

Drzwi panelowe MB-45 Office

System MB-104 Passive

Program inwestycyjny realizowany jest także w zakładzie w Opolu, 
gdzie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka na lata 2007-2013 powstała hala magazynowo-pro-
dukcyjna wraz z budynkiem socjalno-biurowym. Zainstalowano 
także innowacyjną linię technologiczną, która wykorzystywana 
jest do produkcji różnego typu skrzynek aluminiowych – łącznie 
24 rodzajów profili. Firma cały czas pracuje nad poprawą efektyw-
nego wykorzystania powierzchni i zwiększenia mocy produkcyj-
nej i powierzchni magazynowej. Działania umożliwią zainstalo-
wanie kolejnych linii i urządzeń w przyszłości. Dzięki inwestycjom 
i zmianom organizacyjnym firma dąży  do optymalizacji procesów 
logistyczno-produkcyjnych. W wyniku tych zmian powstaną dwie 
strefy – produkcyjna oraz dystrybucyjna, które umożliwią lepsze 
funkcjonowanie i zapewnią większą wydajność.
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produkty promowanE: 

System MB-104 Passive – system okienno-drzwiowy przezna-
czony dla budownictwa pasywnego

Drzwi panelowe – w ofercie 20 wypełnień do drzwi nakładko-
wych

MB- Expo, MB- Expo mobile i MB-45 Office  – eleganckie, szkla-
ne ścianki działowe przeznaczone do konstruowania różnego 
rodzaju przegród wewnętrznych z drzwiami całoszklanymi. 
Ich zadaniem jest oddzielenie i wygłuszenie wydzielonych 
powierzchni, jednocześnie nie ograniczając wizualnie zabudo-
wanego pomieszczenia.

Okno połaciowe MB-RW, z kompletem badań ITT wg norm EN

Systemy fasadowe MB-SR50N HI+ oraz MB-TT50 w najwyższej 
klasie phA+ (certyfikowane)

Realizacje 2014:

1. Budynek biurowy przy 
ul. Kruczkowskiego 2, 
Warszawa

2. Centrum Kongresowe ICE, 
Kraków

3. Green Day, Wrocław
4. Silver Tower Center, Wrocław
5. Budynek biurowy Wola 

Center, Warszawa
6. Galeria Warmińska, Olsztyn



69 Koncentraty 
spożywcze

Cukiernicza – 9 
Chemiczna – 3 
Mleczarska – 3  
Tłuszczowa – 3 
Żywność chłodzona – 3 
Farmaceutyczna – 1
Pozostałe – 9
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oPaKowania giętkiE (Sog)

Rok 2014 był dla Alupol Packaging kolejnym rokiem realizacji in-

westycji i dynamicznego wzrostu sprzedaży. W tyskim zakładzie 

znajdującym się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 

uruchomiono i przekazano do eksploatacji kolejną, 8-kolorową 

drukarkę fleksograficzną. W zakładzie produkcyjnym w Kętach za-

kończono montaż i rozpoczęto rozruch trzeciego w Segmencie 

Opakowań Giętkich urządzenia do ekstruzyjnej laminacji i pow-

lekania typu ekstruder tandem.

Alupol Packaging swoją strategię realizuje przez rozwijanie 

współpracy z międzynarodowymi koncernami działającymi 

głównie w branży koncentratów spożywczych oraz ciągłe inwe-

stowanie w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia. Realizacja 

strategii SOG w zakresie rozwoju eksportu pozwoliła w 2014 roku 

uzyskać jego wzrost na poziomie 7,7% przy całkowitym wzroście 

sprzedaży segmentu o 6,9%, pomimo trudności związanych z sy-

tuacją polityczną na wschodzie Europy. Było to możliwe głównie, 

choć nie tylko, dzięki nowym projektom opakowań na rynek nie-

miecki i francuski. Były one realizowane przede wszystkim z naj-

większymi koncernami międzynarodowymi, takimi jak: Nestle, AB 

Foods, Koninklijke Douwe Egberts B.V. (wcześniej Sara Lee), Uni-

lever, Orkla Foods (wcześniej Rieber&Son), Mondelez (wcześniej 

Kraft Foods) i McCormick. 

SZErokiE portfolio

Sukcesy Alupol Packaging na rynku europejskim możliwe były 

m.in. dzięki bardzo szerokiemu portfolio oraz innowacyjnym roz-

wiązaniom promowanym przez firmę w zakresie proekologicz-

nych laminatów na bazie papieru i wielowarstwowych folii wy-

sokobarierowych HBFTM. Umożliwiło to oferowanie opakowań dla 

wielu segmentów rynku spożywczego. Wysoka jakość wyrobów, 

profesjonalna obsługa klientów oraz posiadanie back-upu pro-

dukcyjnego (zdublowanie w dwóch niezależnych lokalizacjach 

wszystkich podstawowych procesów produkcyjnych) sprawiło, 

że Alupol Packaging zyskał pozycję realnej alternatywy dla naj-
większych koncernów międzynarodowych działających w branży 
opakowań giętkich.

Ponadto na wyróżnienie zasługuje fakt nawiązania współpracy z 
międzynarodowym koncernem Develey Senf & Feinkost GmbH, 
który dostarcza dressingi i ketchupy do sieci restauracji McDo-
nald’s. Po wielomiesięcznych staraniach i trudnym procesie kwa-
lifikacji Alupol Packaging rozpoczął regularne dostawy laminatów 
do pakowania tych produktów.

Kolejnym bardzo znaczącym sukcesem było zakończenie proce-
su kwalifikacji opakowań i rozpoczęcie dostaw do największego 
zakładu Nestle na Węgrzech – Nescafé. Ponadto w Alupol Packa-
ging produkowane są obecnie opakowania do kawy takich ma-
rek, jak: Jacobs, Prima, Douwe Egberts, MK Café, Woseba, Mokate, 
La Festa oraz wielu innych. 

wZroSt SprZEdaży

W Polsce, pomimo stale rozwijającej się konkurencji, Segment 
Opakowań Giętkich od wielu lat jest liderem i w 2014 roku zwięk-
szył sprzedaż swoich produktów o 6,4% r/r. Wzrost sprzedaży zo-
stał osiągnięty dzięki znacznemu rozwojowi współpracy, głównie 
z takimi firmami, jak: Grupa Prymat, Grupa Mokate, Woseba i Dr 
Oetker. Po wielu latach starań nawiązano również dynamiczną 
współpracę z firmą Mlekovita, która jest liderem mleczarstwa 
w Polsce.

Bardzo dynamicznie rozwija się współpraca z klientami dostarcza-
jącymi na rynek tzw. produkty chłodzone, czyli np.: świeże mięso, 
ryby, sery i wędliny pakowane w porcje lub plastry. Eksponowane 
są one w bardzo estetycznych, częściowo transparentnych opa-
kowaniach na bazie wielowarstwowych wysokobarierowych folii 
HBF9TM. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów 
rynku.

 www.alupolpackaging.eu
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 – Niemcy 19,5%

 – Ukraina 17,9%

 – Holandia 17,4%

 – Szwajcaria 10,9% 

 – Czechy 8,9%

 – Francja 5,8%

 – Rosja 5,4%

 – Słowacja 3,9%

 – Pozostałe 10,3%
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Wzrost sprzedaży w ostatnich latach następuje nie tylko dzięki 
współpracy z wielkimi międzynarodowymi koncernami, ale rów-
nież dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży do producentów 
„marek własnych” dla sieci handlowych. Posiadanie 9-warstwo-
wych linii do produkcji folii wysokobarierowych, ekstruderów, 
metalizerów, laminarek oraz wysokiej jakości drukarek rotogra-
wiurowych i fleksograficznych daje praktycznie wszystkie moż-
liwości, których oczekują europejscy odbiorcy.

W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny wzrost 
eksportu produktów. Pomimo skomplikowanej sytuacji poli-
tycznej we wschodniej Europie, w 2014 roku całkowita sprzedaż 
eksportowa wyniosła ponad 160 mln zł. Wzrost 7,7% w stosunku 
do roku poprzedniego został uzyskany głównie dzięki rozwijają-
cej się współpracy z firmami z krajów Europy Zachodniej. Udział 
eksportu w całkowitej wartości sprzedaży wyniósł ponad 40%. 
Głównymi odbiorcami na rynkach zagranicznych są firmy z takich 
krajów, jak: Niemcy, Ukraina, Holandia, Szwajcaria, Czechy, Francja, 
Rosja, Słowacja, Białoruś, Litwa, Węgry, Wielka Brytania i Finlandia.

inwEStycjE

Inwestycje w Alupol Packaging wynikają z realizowanej strategii 
rozwoju oraz bardzo precyzyjnej obserwacji rynku opakowań 
giętkich. Europejski trend obniżania kosztów w zakresie produk-
cji opakowań wymusza na ich dostawcach ciągłe poszukiwa-
nia innowacyjnych sposobów realizacji tych oczekiwań. Alupol 
Packaging od kilku lat konsekwentnie promuje na rynku pro-
ekologiczne laminaty o niskiej gramaturze oparte na bazie folii 
wysokobarierowych HBFTM. Nie bez znaczenia jest fakt, że w tym 
wypadku aspekty ekonomiczne łączą się z aspektami ekologicz-
nymi, ponieważ cieńsze opakowania oznaczają nie tylko niższą 

� Wzrost wartości sprzedaży o 6,9% r/r, 
a wartości sprzedaży eksportowej 
o 7,7% r/r.

�Dynamiczny wzrost sprzedaży na 
rynek niemiecki i francuski (dynamika 
odpowiednio: 134%, 306%). 

�Rozpoczęcie regularnej produkcji 
laminatów do pakowania ketchupów 
i dressingów dla międzynarodowego 
koncernu Develey Senf & Feinkost GmbH, 
który dostarcza te produkty do sieci 
restauracji McDonald’s.

�Zakończenie procesu kwalifikacji 
opakowań i rozpoczęcie dostaw do 
największego zakładu pakującego kawę 
koncernu Nestle na Węgrzech.

�Wzrost sprzedaży folii wysokobarierowych 
HBFTM i laminatów na ich bazie do 
pakowania żywności chłodzonej (wędliny, 
sery, ryby, dania gotowe itp.).

�Znaczne zwiększenie mocy 
produkcyjnych w druku fleksograficznym 
dzięki uruchomieniu kolejnej, trzeciej 
8-kolorowej drukarki.K
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40%

160 mln zł

Udział eksportu w ogólnej 
sprzedaży

Wartość sprzedaży 
eksportowej

Struktura sprzedaży eksportowej

 – kraje eksportu    – zakład/spółka    – przedstawicielstwa 
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oPaKowania giętkiE (Sog)

cenę, ale również zmniejszenie masy opakowań wprowadzanych 
do środowiska naturalnego nawet o 30%. W ten sposób obniże-
nie gramatury laminatów powoduje zmniejszenie ilości wytwa-
rzanych odpadów opakowaniowych i przyczynia się w znacznym 
stopniu do ochrony środowiska.

Ponadto dzięki uruchomieniu trzeciego w ramach SOG urządze-
nia typu ekstruder tandem, Alupol Packaging staje się znaczącym 
w Europie dostawcą laminatów na bazie ekologicznego papieru. 
Moce produkcyjne na dwóch wcześniej zainstalowanych urzą-
dzeniach były w pełni wykorzystane. Nowe urządzenie pozwo-
li zaspokoić popyt na laminaty na bazie papieru (w tym z folią 
aluminiową oraz powłokami tworzywowymi) oraz zagwarantuje 
klientom terminową realizację zleceń. 

Rozwój technologii druku fleksograficznego umożliwił znaczący 
wzrost jakości druku opakowań w tej technologii. Spowodowało 
to wzrost zainteresowania takimi opakowaniami nie tylko małych 
firm, ale również międzynarodowych koncernów branży spożyw-
czej. Jest to rozwiązanie wykorzystywane głównie przy wykony-
waniu zleceń o niższych nakładach ilościowych lub w przypadku 
częstej realizacji zmian wynikających np. z prowadzonych akcji 
promocyjnych. Globalne koncerny i lokalni odbiorcy lokują swoje 
zamówienia u producentów, którzy posiadają zarówno techno-
logię rotograwiurową, jak i fleksograficzną. Daje to możliwość 
łatwiejszego przenoszenia wzorów opakowań w zależności od 
sytuacji rynkowej i finansowej. Takie wymagania spowodowały, 
że Alupol Packaging dokonał inwestycji w zakładzie w Tychach 
w kolejną, trzecią drukarkę fleksograficzną. Od momentu jej uru-
chomienia możliwa jest realizacja zleceń w krótszych terminach, 
tak bardzo oczekiwanych przez klientów.

polityka roZwoju

Od wielu lat Zarząd Alupol Packaging konsekwentnie realizuje 
wizję przedsiębiorstwa rozwijającego się głównie w sposób or-
ganiczny. Pozwala to na koncentrację i ścisły nadzór nad najbar-

dziej zaawansowanymi technologiami. Umożliwia to także reali-

zowanie inwestycji w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia 

pozwalające corocznie znacząco zwiększać sprzedaż laminatów. 

Następujący dzięki temu rozwój technologiczny i poszerzanie 

portfolio Segmentu Opakowań Giętkich o coraz to nowe, inno-

wacyjne produkty, umacnia jego pozycję wśród najbardziej liczą-

cych się producentów opakowań w Europie. 

W 2015 roku, dzięki uruchomieniu kolejnego, trzeciego urzą-

dzenia typu ekstruder tandem, rozwijane będą zaawansowane, 

proekologiczne technologie wykorzystujące w produkcji lami-

natów papier (w tym z folią aluminiową oraz powłokami two-

rzywowymi). 

Podobnie jak w latach 2013 i 2014 Alupol Packaging zamierza 

kontynuować politykę symetrycznego rozwoju eksportu, tak 

w kierunku wschodnim, jak i zachodnim, gdzie sprzedaż będzie 

realizowana głównie poprzez współpracę z największymi kon-

cernami międzynarodowymi. Ponadto nadal rozwijana będzie 

współpraca z największymi producentami lokalnymi, a także do-

stawcami wyrobów typu private labels.

Alupol Packaging jest jednym z największych producen-
tów opakowań giętkich w Europie. Dzięki najwyższej jako-
ści oferowanych wyrobów, dużej elastyczności, szerokiej 
gamie produktów oraz kreowaniu nowych innowacyjnych 
technologii jest realną alternatywą dla międzynarodowych 
koncernów działających w branży opakowań. Stosowanie 
wysokich standardów jakościowych (ISO 9000, ISO14000, 
ISO18000, ISO22000, BRC) oraz wieloletnie doświad-
czenie we współpracy z największymi klientami, a także 
profesjonalizm w zakresie realizacji stale zmieniających się 
ich potrzeb, pozwala systematycznie umacniać pozycję 
Alupol Packaging na rynku europejskim.

Przykładowe produkty z rynku francuskiego Przykładowe produkty z rynku niemieckiego
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Przykładowe produkty rynku kawowego Przykładowe produkty chłodzone

Przykładowe ketchupy i dressingi 
W kolejnych latach, zgodnie ze strategią na lata 2015-2020, poprzez nowe inwestycje, znacząco 
wzrosną moce produkcyjne w zakresie produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych. 

Wyniki finansowe w roku 2014 dowodzą, że konsekwentny rozwój współpracy pomiędzy Alupol 
Packaging a wiodącymi międzynarodowymi koncernami oraz długofalowy proces inwestowa-
nia w najnowocześniejszy park maszynowy pozwalają na trwałe umacnianie pozycji rynkowej 
Segmentu Opakowań Giętkich. Ponadto dzięki stałemu poszerzaniu portfolio o innowacyjne 
i proekologiczne produkty z roku na rok przybywa nowych renomowanych klientów, co pozwa-
la optymistycznie patrzyć w przyszłość. Nowa strategia rozwoju biznesu opakowaniowego na 
lata 2015-2020 pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój Segmentu Opakowań Giętkich poprzez 
powstanie kolejnego zakładu produkcyjnego i znaczny wzrost mocy produkcyjnych w zakresie 
produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych.



W 2014 roku Segment Usług Budowlanych, pomimo trudnej 
sytuacji w budownictwie, zanotował lepsze wyniki niż roku po-
przednim. Przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość 141,9 mln 
zł, co oznacza 7% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 
Osiągnięto również dodatni wynik w działalności operacyjnej, co 
jest zasługą m.in. zwiększenia udziału sprzedaży usług i towarów 
na bardziej opłacalne rynki eksportowe (Niemcy i Belgia). Szcze-
gólnie pozytywnie rozwinął się rynek belgijski, na którym kilka 
dobrze zrealizowanych kontraktów zaowocowało zdobyciem 
kolejnego dużego zamówienia publicznego w centrum Ganda-
wy pod nazwą „Biblioteka i Centrum Mediów de Waalse Krook”, 
przy realizacji którego zastosowano hybrydowy system stalowo-
-aluminiowy na bazie systemu nakładkowego Aluprof MB SR50, 
który był przetestowany w laboratorium w Bielsku-Białej według 
belgijskich norm. 

wZroSt SprZEdaży ZagranicZnEj 

W 2014 roku działania handlowe i operacyjne spółki Metalplast 
Stolarka zostały skierowane przede wszystkim na bardziej atrak-
cyjne pod względem uzyskiwanych marż rynki zagraniczne. Dzię-
ki temu po raz pierwszy eksport osiągnął 37% udział w całości 
sprzedaży spółki, która kontynuowała swoją strategię usług eks-
portowych głównie na rynku niemieckim i amerykańskim. Jed-
nocześnie wzmocniła swoją pozycję na rynku belgijskim i zwięk-
szyła aktywność na rynku angielskim. Wzrost wartości sprzedaży 
zagranicznej jest efektem nie tylko pozyskiwania nowych zamó-
wień, lecz także długoterminowej współpracy z zagranicznymi 
partnerami. Taka współpraca powinna być także kontynuowana 
w następnych latach. 

Trudna sytuacja w polskiej branży budowlanej (niska rentowność 
kontraktów, długie okresy płatności), utrzymująca się od kilku lat, 

sprawiła, że eksport został uznany przez Spółkę za obszar bizne-
sowy zapewniający bezpieczeństwo działalności firmy w krótkim 
i średnioterminowym horyzoncie czasowym. Dlatego spółka Me-
talplast Stolarka zintensyfikowała działania na rynku niemieckim 
i amerykańskim, gdzie obecna jest od kilku lat i gdzie odniosła już 
szereg spektakularnych sukcesów. Można do nich zaliczyć m.in. 
realizację w systemach Aluprof biurowca Lexington Avenue czy 
realizację fasady 30-piętrowego hotelu Marriott w Nowym Jor-
ku. Udane realizacje projektów budowlanych skłoniły Spółkę do 
zaciśnięcia współpracy z amerykańskimi klientami i partnerami 
oraz poszerzenia współpracy na najbliższe lata z firmą Aluprof, 
która utworzyła z amerykańskim partnerem spółkę joint ventu-
re o nazwie Aluprof USA, która będzie się zajmować sprzedażą 
systemów aluminiowych i stolarki okiennej w dużych miastach: 
Nowy Jork, Chicago, Boston, Miami na Wschodnim Wybrzeżu 
Stanów Zjednoczonych.

Z kolei w Anglii nastąpiła intensyfikacja działań handlowych, która 
przyczyniła się do pozyskania dużego kontraktu – obiekt mieszkalny 
Ruskin Square w Croydon pod Londynem. Spółka pracuje również 
nad przygotowaniem projektu modułowych hoteli z inwestorem 
Citizen M. Szacuje się, iż będzie to rozwijający się biznes na całym 
świecie. 

Spółka przewiduje znaczącą poprawę sytuacji w tym segmencie 
wraz ze startem inwestycji współfinansowanych ze środków EU 
na lata 2014-2020. Spółka żywi nadzieję na ożywienie w perspek-
tywie 2015 roku i „samooczyszczenie” się rynku z firm, co stworzy 
perspektywy tym przedsiębiorstwom, które zdołały przetrwać 
dwa lata turbulencji rynkowych i w międzyczasie dobrze przy-
gotować się do realizacji inwestycji. 
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uSłuGi budowlanE (Sub)

 http://www.metalplast-stolarka.com

141,9 mln zł

Wartość sprzedaży

Przychody ze sprzedaży (mln zł)
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Goleszów

6
krajów  
eksportu

Ruskin square, Croydon, Londyn JRL Group – 
nowy projekt

Citizen M hotel, Shoreditch, Londyn Bouygues 
UK – nowy projekt

Lexington Avenue, Nowy Jork – dokończenie 
inwestycji 

Luchtbal, Antwerpia, AB Eiffage – finalizacja 
projektu

kontrakty drogowE

W ostatnich latach Metalplast Stolarka podpisała szereg kontrak-
tów drogowych. Do oferty handlowej, w której znajdują się pro-
dukty takie, jak panel zielona ściana i panel przezierny (szklany), 
wprowadzono nowy produkt – panel aluminiowy, który wyko-
rzystywany jest jako wypełnienie ekranów przeciwdźwiękowych. 
Równocześnie z jego produkcją w Polsce spółka podjęła starania 
o oznaczenie CE nowego produktu, co w przyszłości pozwoli na 
eksport tego produktu na rynki zagraniczne. Spółka zamierza da-
lej rozwijać swoje portfolio produktów, gdyż rynek budownictwa 
drogowego pozostaje bardzo atrakcyjnym sektorem działalności 
biznesowej. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad do końca 2015 roku oddanych zostanie 474 km autostrad 
i 335 km dróg ekspresowych. 
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37%

53 mln zł

Udział eksportu w ogólnej 
sprzedaży

Całkowita sprzedaż 
eksportowa

 – kraje eksportu    – zakład/spółka
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aKCeSoria budowlanE (Sab)

 www.romb.pl

129

31,3 mln zł

Rok 2014 obfitował w ważne dla firmy ROMB S.A. wydarzenia.
Spółka w sposób szczególny koncentrowała się na obchodach 
40-lecia swojego istnienia oraz na procesie przygotowań do ma-
jącej nastąpić zmiany nazwy firmy. Istotne było także wdrożenie 
produktowe okucia ROMB DYNAMIC. W związku z powyższym 
był to również intensywny rok dla Spółki pod względem działań 
marketingowych.

Rynek stolarki jest innowacyjny, ale rozdrobniony i silne uzależ-
niony od ogólnej sytuacji w budownictwie, a także czynników 
politycznych (zwłaszcza na rynkach zagranicznych). Bardzo silna 
konkurencja i jej agresywne działania są nadal główną barierą, 
ograniczającą aktywność firmy na rynku krajowym. Utrudnienie 
stanowi także brak płynności finansowej większości kontrahen-
tów oraz zmniejszenie popytu w obszarach prac termomoder-
nizacyjnych i nowego budownictwa. Pomimo tych czynników 
w 2014 roku pozyskano 129 nowych klientów, w tym 6 ekspor-
towych.

StratEgia roZwoju

Od pięciu lat Spółka utrzymuje wzrostowy trend sprzedaży, w tym 
w 2014 r. o ponad 10%, co jest dowodem na trafność realizowanej 
konsekwentnie strategii rozwoju. Jej najważniejszymi kierunkami, 
podobnie jak w latach poprzednich, są poszukiwanie nowych od-
biorców, rozwój produktowy, inwestycje w zakresie automatyzacji 
produkcji oraz nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych.

Zrealizowane w 2014 r. na kwotę ok. 4,1 mln zł inwestycje zostały 
w całości sfinansowane ze środków własnych i stanowiły konty-
nuację uruchomionego w 2012 roku programu automatyzacji 
procesów produkcyjnych. Priorytetem były zakupy urządzeń oraz 
automatów, mających usprawnić proces produkcyjny, zwiększyć 
wydajność, efektywność i bezpieczeństwo wytwarzania. W roku 
2014 unowocześniono oraz rozbudowano infrastrukturę IT, kon-

Nowych klientów, w tym  
6 eksportowych

Sprzedaż na rynek krajowy

Przychody ze sprzedaży (mln zł)

tynuując prace związane z rozszerzeniem systemu rejestracji 
produkcji. Zmodernizowano i powiększono o ok. 30% kubaturę 
magazynową.

Strategia spółki zaowocowała założeniem 352 indeksów sprzeda-
żowych, w tym około 92 na potrzeby Aluprof.

wybranE obSZary SprZEdaży

Sprzedaż do Grupy Kęty stanowi niemal 32% sprzedaży ogólnej. 
W 2014 r. dzięki kooperacji obu spółek osiągnęła wartość około 
14 mln zł i była wyższa o 13 % aniżeli w roku 2013. Tak wysoki wo-
lumen sprzedaży do Grupy Kapitałowej stanowi dla spółki ROMB 
jeden z trzech filarów, na których opiera się sprzedaż.

Rynek eksportowy obejmuje 19 krajów. Całkowita sprzedaż eks-
portowa wyniosła ponad 13,1 mln zł, (30% sprzedaży ogółem) 
i pomimo negatywnych uwarunkowań polityczno-gospodar-
czych na głównych rynkach była wyższa o 10% w stosunku do 
roku poprzedniego. 

W ramach strategii eksportowej poszerzono współpracę i pod-
niesiono wolumen sprzedaży na Ukrainę i Litwę, do Rumunii 
oraz Chorwacji. Nawiązano też współpracę z kontrahentami z 6 
krajów: Anglii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Grecji, Holandii 
oraz Łotwy.

Z opinii klientów zagranicznych wynika, że ogólna sytuacja 
w budownictwie jest trudna. Odczuwalne jest pogłębienie ne-
gatywnej sytuacji związanej z przerostem podaży nad popytem, 
skutkującej presją odbiorców na obniżanie cen.

Operatywność Spółki i jej dystrybutorów oraz spójna strategia 
pozwalają na walkę z wymienionymi przeciwnościami i uzyski-
wanie oczekiwanych rezultatów finansowych.
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Złotów

19
krajów  
eksportu

 – Ukraina 25%

 – Rosja 19%

 – Białoruś 16%

 – Pozostałe kraje 12% 

 – Rumunia 10%

 – Bułgaria 9%

 – Litwa 7%

 – Węgry 2%
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umacnianiE poZycji rynkowEj

Wyniki finansowe osiągnięte w 2014 roku nastrajają pozytywnie 
i pozwalają zakładać nie tylko kolejne wzrosty wolumenu sprze-
daży, ale również dalsze umacnianie pozycji rynkowej i popra-
wę konkurencyjności Spółki. Renaming pozytywnie wpłynął na 
Spółkę i jej relacje biznesowe, pozwalając na kontynuację pro-
cesu budowania silnej rynkowo marki oraz nowego, lepszego 
wizerunku. Dzięki nowej nazwie osiągnięto założony cel popra-
wy komunikacji z klientami i zwiększenia zakresu ochrony marki 
ROMB. Spółka ocenia także, że zaplanowane na 2015 r. wdrożenie 
okuć obwiedniowych do systemów aluminiowych „eurorowek” 
będzie podstawą do zapewnienia kontynuacji dotychczasowych 
trendów wzrostowych. Poszerzenie asortymentu umożliwi zacie-
śnienie współpracy z obecnymi partnerami oraz będzie stanowiło 
dodatkową szansę na nawiązanie nowych relacji biznesowych.

� Wzrost sprzedaży ogółem 10,8%, 
eksportowej o ponad 10%. W strukturze 
sprzedaży za 2014 r. eksport stanowi 
prawie 30%.

 Spółka pozyskała nowych klientów 
na rynkach krajów takich, jak: Łotwa, 
Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Anglia, 
Grecja, Holandia.

� Rozpoczęto sprzedaż okucia ROMB 
Dynamic.

� Do oferty wprowadzono 352 indeksy 
sprzedażowe.

� Poszerzono zakres akredytacji 
laboratorium w Złotowie.
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30%

13 mln zł

Udział eksportu w ogólnej 
sprzedaży

Całkowita sprzedaż 
eksportowa

Główne kierunki sprzedaży eksportowej

okucie roMb ALu Euro

 – kraje eksportu    – zakład/spółka



Profile

Pozostałe

Akcesoria

Zabudowy 
gotowe

Materiały,
usługi
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SySTemy tranSportowE

Pomimo spowolnienia w strefie euro i sytuacji na Wschodzie, 
od początku 2014 roku powoli wzrastała w Polsce sprzedaż sa-
mochodów dostawczych. Miały w tym udział kontrakty realizo-
wane dla dużych odbiorców logistycznych, których wykonanie 
rozciągnięte było w czasie.

Korzystając z zauważalnej poprawy koniunktury, Alu Trans 
System sukcesywnie zdobywa pozycję na rynku nadwozi sa-
mochodowych. W 2014 r. Spółka pozyskała 18 nowych klien-
tów (krajowych i zagranicznych), zarówno na swoje produkty 
(zabudowy), jak i profile oraz akcesoria przeznaczone na rynek 
transportowy. 

Oprócz dotychczasowej obsługi dealerów samochodów użyt-
kowych i firm zabudowujących, Alu Trans System rozpoczął 
w 2014 roku współpracę z klientami, którzy ze względu na 
swoją wielkość sami kompletują pojazdy. Spółka spotkała się 
z zainteresowaniem dużych graczy branży motoryzacyjnej, np. 
takich, których flota tylko w Polsce liczy ponad 3000 pojazdów 
i cały czas powiększa swój tabor. 

Sprzedaż w 2014 r. na rynku krajowym wyniosła 16,4 mln zł, 
co stanowiło ok. 85% ogólnej sprzedaży, i charakteryzowała się 
dynamiką na poziomie 121%.

nowE rynki Zbytu

Dzięki wysokiej jakości produktów i dobrej współpracy ze spółką 
SWW, rozpoczęto szerszą współpracę na rynkach zagranicznych. 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt rozpoczęcia przez Alu 
Trans System w pierwszej połowie 2014 r. współpracy z partne-
rem w Malezji, czego efektem było dostarczenie na przełomie 
roku do klienta pierwszej partii nadwozi, które będą stanowiły 
wyposażenie samochodów wsparcia logistycznego miejscowej 

straży pożarnej. Łącznie kontrakt opiewał na 100 szt. nadwozi. 

Pojazdy zostały już wydane, a produkty Alu Trans System zyska-

ły bardzo dobre opinie, co przełożyło się na przygotowanie ko-

lejnych zamówień. Bardzo istotny jest również fakt, że kontrakt 

ten obejmował także szkolenie partnera w Malezji z montażu 

nadwozi przez wykwalifikowanych pracowników Spółki.

Rozpoczęto także rozmowy w innych, równie egzotycznych 

dla Alu Trans System kierunkach. Rozwiązania konstrukcyjne, 

z którymi Spółka dociera w tak odległe rejony, są tam zupełną 

nowością. Nadmienić należy również, iż Spółka przy udziale 

SWW będzie uczestniczyć w 2015 roku, wraz z lokalnym part-

nerem, w targach branży motoryzacyjnej w Malezji. Będzie to 

jedna z największych imprez tego typu na tamtym terenie. 

Udział będzie miał podwójne znaczenie dla Alu Trans System, 

gdyż z jednej strony będzie to prezentacja oferty, a z drugiej 

pozwoli zebrać informacje o oczekiwaniach i potrzebach tam-

tego rynku.

Ogółem w 2014 roku sprzedaż na rynkach zagranicznych wy-

niosła 2,8 mln zł, co stanowiło ok. 15% ogólnej sprzedaży i cha-

rakteryzowała się dynamiką na poziomie 155%.

nowE produkty

Mocną pozycję rynkową Spółka buduje także poprzez ciągłe 

inwestycje w zakresie nowych homologacji, współpracy z kra-

jowymi importerami, jak również w rozwój działu R&D, co ma 

przełożenie na wysoką jakość oferowanych produktów oraz 

wprowadzanie nowych rozwiązań.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt wprowadzenia z końcem 

2014 roku do oferty nadwozia izotermicznego z izolowaną 

podłogą i wzmocnioną ścianą przednią pod montaż agregatu 

 www.alutranssystem.eu

19,2 mln zł
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� Wzrost sprzedaży ogółem o 25%.

� Wzrost sprzedaży eksportowej o 55%.

� Rozpoczęto produkcję paneli izotermicznych.

� Uzyskano kolejne rozszerzenia europejskiej homologacji dla IVECO, Citroen, Ford i Fiat.

� Uruchomienie procesu uzyskania homologacji europejskiej dla marki Peugeot oraz 
Renault.

� Opracowanie systemu kitów montażowych.K
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55%
Wzrost sprzedaży 
zagranicznej

31

29

22

2

16

zabudowy gotowe (w %)

  Przykładowe realizacje spółki Alu Trans System

https://picasaweb.google.com/ 
114404839146539577036 

chłodniczo/grzewczego, produkowanego w oparciu o elemen-
ty ścian pochodzące z własnej produkcji. Ponadto prowadzone 
są równolegle projekty, które będą testowane i prezentowane 
w 2015 roku i będą z jednej strony spełnieniem oczekiwań 
klientów, a z drugiej strony wyznaczą zupełnie nowe kierunki 
rozwoju.

 – kraje eksportu    – zakład/spółka
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miSja

wiZja

warTośCi

Dla przyszłości… „zapewniając rozwój pracowników, 
efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, bezpie-

czeństwo, ochronę środowiska, długoterminową wartość 
ekonomiczną”.

„Firma światowej klasy w obszarach swoich działań”. 

Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura 
biznesowa, innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność 

społeczna, odzwierciedlające sposób funkcjonowania Grupy 
Kapitałowej Kęty.

WsPólnie Wyznaczają  
nasz HoryZonT i KieruneK

na nich się SKuPiamy,  
do ich realizacji dążymy

Grupa Kęty S.A.           Raport Roczny  201436

miSja, wiZja i wartości

Misja, wizja i wartości firmy oddają podejście Grupy Kęty, a szerzej 

Grupy Kapitałowej do obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Zarządy wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej 

świadomie i dobrowolnie już na etapie budowania strategii uwzględ-

niają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różny-

mi grupami interesariuszy. Bycie odpowiedzialnym dla całej Grupy 

nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych 

i prawnych, ale oprócz tego zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, 

w ochronę środowiska i relacje z otoczeniem firmy, czyli dobrowolne 

zaangażowanie. 

Społeczną twarzą Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jest powo-
łana w sierpniu 2011 roku FUNDACJA GRUPA KĘTY DZIECIOM 
PODBESKIDZIA. Działalność tej organizacji skupia się głównie 
na niesieniu pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych, domów dziecka w zdobywaniu wykształcenia, 
wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwiają im lepszy 
start w dorosłe, samodzielne życie. Fundacja stawia sobie również 
za cel wyrównywanie szans tych dzieci poprzez aktywny udział 
w różnych lokalnych i ogólnopolskich wydarzeniach kulturalno-
-sportowych. 
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wydarZenia cSr

Misja, wizja i wartości firmy w pełni oddają jej podejście do te-
matu zrównoważonego rozwoju. Zarządzanie firmą, która w 1996 
roku dołączyła do grona spółek giełdowych, nacechowane było 
od samego początku odpowiedzialnym i profesjonalnym podej-
ściem nie tylko do prowadzenia biznesu, ale wyrażało się dba-
łością o środowisko naturalne, budowaniem partnerskich relacji 
z interesariuszami i finansowym wsparciem dla lokalnych inicja-
tyw społecznych i charytatywnych. 

W roku 2014 roku Grupa Kęty S.A. rozpoczęła proces formalizo-
wania wcześniejszych działań w ramach ogólnoświatowych stan-
dardów i norm postępowania. W ramach tego procesu dokonano 
w Grupie Kęty S.A. formalnego wdrożenia wytycznych standardu 
PN-ISO 26000:2012, którego celem jest zwiększenie efektywno-
ści stosowanych narzędzi oraz ich integracja z funkcjonującymi 
w Grupie systemami i strukturami decyzyjnymi. Wydano  „Politykę 
Społecznej Odpowiedzialności Grupy Kęty S.A.” – która jest odpo-
wiedzią firmy na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwo-
jem nie tylko w wymiarze ekonomicznym i rynkowym, ale także 
społecznym i ekologicznym. Grupa rozszerzyła Kodeks Etyczny, 
który stanowi, iż: jako firma kształtujemy relacje gospodarcze, 
społeczne i kulturowe w duchu poszanowania porządku praw-
nego wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni oraz jest deklaracją 
pełnej odpowiedzialności za wpływ naszych działań na środo-
wisko. W grudniu 2014 Grupa Kęty S.A. przystąpiła do inicjatywy 
ONZ Global Compact, co oznacza, iż popiera i stosuje 10 zasad 
w obszarach praw człowieka, standardów pracy, ochrony środo-
wiska naturalnego i przeciwdziałania korupcji.

Wdrażając normę ISO 26000 firma przyjęła jako wiążącą definicję, 
która określa CSR jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ 
jej decyzji i działań (produkty, serwis, procesy) na społeczeństwo 
i środowisko, poprzez przejrzyste i etyczne zachowanie, które:

•  przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, zdrowia i dobro-
bytu społeczeństwa,

• bierze pod uwagę oczekiwania interesariuszy,

•  jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynaro-
dowymi normami zachowania,

• jest spójne z organizacją i praktykowane w jej relacjach.

10 zASAD GLobAL coMPAcT
PRAWA cZłOWiEKA
1.  Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność mię-

dzynarodową.
2.  Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.

STANDARDy PRAcy
3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
5. Zniesienie pracy dzieci.
6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

OchRONA śRODOWiSKA NATURALNEgO
7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
8.  Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzial-

ności ekologicznej.
9.  Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.

PRZEciWDZiAłANiE KORUPcji
10.  Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i ła-

pówkarstwu.

grudzień 2014 listopad 2014kwiecień 2014 

Zasadą, jaką kierujemy się w biznesie: 
„Jesteśmy świadomi, iż nasze działania powinny podlegać ciągłemu procesowi rozwoju 
i doskonalenia, stąd jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i inspirację dobrymi 
praktykami otaczającego nas środowiska biznesowego z jednej strony, a z drugiej naszym 
zachowaniem, sposobem zarządzania staramy się dawać przykład innym uczestnikom rynku". 

Zapis z Kodeksu Etycznego
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Firma a SpołEcZEńStwo

młodZiEżowa akadEmia dokSZtałcania

Edukacja – to najważniejszy element, na którym skupia się fun-
dacja w stosunku do swoich podopiecznych. Program zaczął się 
od zwykłych korepetycji, a z czasem przeobraził w zorganizowa-
ny program dokształcania młodych ludzi. Z dodatkowych lekcji 
korzystają uczniowie z gimnazjów i szkół średnich. W dotychcza-
sowych edycjach programu korepetycje były udzielane głównie 
z przedmiotów ścisłych. Praca z każdym uczniem jest indywidu-
alna. Dzięki programowi, wsparciu Fundacji, ale również własnej 
ciężkiej pracy i samodyscyplinie trzech podopiecznych zdało 
egzamin dojrzałości. 

cZy można polubić EinStEina? 

Jednym z projektów prowadzonych w 2014 roku w ramach Mło-
dzieżowej Akademii Dokształcania był projekt pt. „Czy można po-
lubić Einsteina?”, który miał połączyć naukę przedmiotów ścisłych 
z zabawą. W jego ramach uczniowie zobaczyli Uniwersytet Ja-
gielloński, gdzie wzięli udział w warsztatach fizyko-chemicznych; 
przy okazji zwiedzili Kraków. W ramach programu zorganizowano 
także warsztaty pod tajemniczym tytułem „Wędrówka po nano-
świecie”. Wychowankowie Domu Dziecka przy ul. Lompy w Biel-
sku-Białej przeprowadzili siedem eksperymentów dotyczących 
właściwości nanocząsteczek i na tej podstawie wyciągali wnioski 
dotyczące budowy wszechświata. Praca konkursowa, wykonana 
przez nich na warsztatach, została doceniona przez pracowników 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

gwiaZdka dZiEcięcych marZEń 

To program, który pomaga zrealizować świąteczne marzenia dzie-
ci. Fundacja zbiera listy do Świętego Mikołaja, pisane zarówno 
przez podopiecznych ze wszystkich współpracujących domów 
dziecka, jak również rodzin zastępczych i wielodzietnych. Takie 
listy zostają zawieszone na choinkach stojących w spółkach gru-
py kapitałowej. Każdy z pracowników tych spółek może podejść 

i zerwać taki list, a następnie zrealizować marzenie konkretnego 

dziecka. Paczka trafia do fundacji, która organizuje w kinie w Biel-

sku-Białej uroczyste wręczenie z udziałem Świętego Mikołaja. 

Przy okazji był świąteczny poczęstunek i seans filmowy. Wszystkie 

paczki są przygotowywane przez pracowników grupy kapitało-

wej, którzy po prostu chcą w ten sposób pomagać innym. Od 

początku trwania programu przygotowano już ponad pół tysiąca 

paczek.

pomoc rodZinom

Głównym odbiorcą pomocy z Fundacji jest młodzież z domów 

dziecka. Ale statut pozwala również na pomoc rodzinom znajdują-

cym się w trudnej sytuacji z powiatów, w których Fundacja działa. 

Z roku na rok takich wniosków jest coraz więcej. To różne trudne 

sytuacje życiowe. Na przykład o wsparcie proszą matki samotnie 

wychowujące dzieci, które nie mają pieniędzy na wyremontowa-

nie mieszkania lub zakup mebli. Często pomoc z Fundacji łączy 

się z wolontariatem pracowniczym polegającym na tym, iż orga-

nizowane są zbiórki mebli, odzieży czy innych potrzebnych rzeczy, 

a odzew wśród pracowników grupy kapitałowej zwykle jest duży.

akcjE charytatywnE 

Fundacja stara się nieść pomoc tam, gdzie tylko jest to moż-

liwe. Podczas charytatywnego turnieju piłkarskiego w Kętach, 

w którym brali udział ligowi piłkarze, a mecze komentował zna-

ny dziennikarz Bożydar Iwanow, zbierano pieniądze na małego 

Kubusia, który choruje na nowotwór. Ma wspaniałych, dzielnych 

rodziców, którzy bardzo potrzebują wsparcia. Udało się zebrać 

13 tys. zł. To bardzo duży sukces. Co ciekawe, w turnieju brali 

udział podopieczni z placówek w Kętach i Oświęcimiu. Mieli 

koszulki ze swoimi nazwiskami, co było dla nich niesamowitym 

przeżyciem. Byli z tego dumni, mogli się poczuć prawie jak Ro-

bert Lewandowski. 

210 tys. PLN

Taką kwotę na cele statutowe 
Fundacja przeznaczyła w 2014 
roku, z czego na pomoc dla 
pracowników

72 tys. 

3 podopiecznych

zdało egzamin dojrzałości 
dzięki wsparciu Fundacji

„Jako lider rynkowy i Spółka obdarzona zaufaniem rynku 

kapitałowego staramy się pozytywnie oddziaływać na 

lokalną społeczność. Poprzez Fundację Grupa Kęty 

Dzieciom Podbeskidzia realizujemy bardzo wiele programów 

nauczania i wychowania dzieci oraz młodzieży z domów 

dziecka, rozwijając w młodych ludziach zainteresowania 

i pasje, a także pomagamy im w starcie w dorosłe życie" 

– z Listu Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A. do akcjonariuszy 

 http://www.dziecipodbeskidzia.pl





MóJ DOM – MOJE MIEJSCE
Pomoc w znalezieniu mieszkań, możliwość częściowego dofinansowania opłat 
czynszowych, wsparcie rzeczowe – pomoc w wyposażeniu mieszkań.

MOJE UMIEJĘTNOśCI – MóJ SUKCES
Program polegający na ufundowaniu stypendiów, specjalistycznych kursów i szko-
leń pomagających podopiecznym podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe.

MOJA PRACA – MOJA PRZYSZłOść
Staże i zatrudnienia w spółkach grupy kapitałowej, pomoc w redagowaniu CV, 
zwiedzanie zakładów produkcyjnych.

MOJA FUNDACJA – MOI PRZYJACIElE
Program wspierania w zakresie obsługi prawnej, rachunkowej, zdrowotnej.

STarT w doroSłość 
 – program indywidualnego wsparcia wybranych 

wychowanków i pomoc im w określonych obszarach
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nie ma ani jednego. Dlatego Fundacja postanowiła zareagować 
i uruchomiła projekt „Mieszkanie usamodzielnienia”. Grupa Ka-
pitałowa wyremontowała dwupokojowy lokal w Kętach i udo-
stępniła go młodym ludziom, stawiając jednak pewne warunki. 
Podopieczny, z rekomendacją dyrektora placówki, może trafić 
do mieszkania na dwa lata. Będzie się tam przyzwyczajał do 
dorosłego życia. Przez pierwsze trzy miesiące nie płaci nic za 
pobyt, a wszystkie koszty pokrywa Fundacja. Przez kolejne mie-
siące musi już płacić czynsz, żeby przystosować się normalnego 
życia. Idea „Mieszkania usamodzielnienia” jest połączona z pra-
cą, na którą podopieczny może liczyć w Grupie Kapitałowej lub 
współdziałających z nią firmom, żeby móc zarabiać. Mieszkanie 
jest dostępne od wiosny 2014 roku.

miEjSca pracy

Dzisiaj znalezienie zatrudnienia dla wielu młodych ludzi jest 
ogromnym problemem, a co dopiero w przypadku młodzieży 
z placówek. Fundacja i spółki wchodzące w skład Grupy Kapita-
łowej pomagają podopiecznym taką pracę otrzymać. Pierwsi jej 
podopieczni zaczęli pracę w Grupie ponad 2 lata temu. To dwaj 
bracia, których los rzucił wcześniej do schroniska dla bezdom-
nych, bo po wyjściu z domu dziecka nie mieli dokąd wrócić. 
Pomógł im prezes Grupy Kęty, bardzo szybko zareagowała też 
Fundacja. Pomogła im wynająć pokój i dostali pracę, dzięki której 
zaczęli zarabiać. Dziś są funkcjonującymi mieszkańcami Bielska-
-Białej – pracują, założyli rodziny, mają dzieci. W spółkach Grupy 
Kęty, jak i jej otoczeniu biznesowym, zatrudnienie otrzymało już 
około 10 podopiecznych Fundacji. Praca to bardzo duże dobro, 
dlatego Fundacja chce pokazać młodym ludziom, że trzeba o nią 
dbać. Należy się dobrze zachowywać, być punktualnym, wywią-
zywać się ze swoich obowiązków.

miESZkaniE na Swoim

Fundacja stara się pomagać swoim podopiecznym nie tylko 
wspierając ich edukację czy szukając dla nich miejsca pracy, 
ale także oferując możliwość zamieszkania. Taka pomoc wiąże 
się z trudną sytuacją, w której często znajdują się 18-latkowie 
opuszczający dom dziecka. Zwykle najgorszy jest dla nich po-
wrót do rodzinnego środowiska. Niektórzy z młodych ludzi 
mają szansę trafić do tzw. mieszkań chronionych, gdzie mogą 
rozpoczynać dorosłe życie i są w pewien sposób wspomagani. 
Ale takich mieszkań jest mało. W Bielsku-Białej są trzy, a Kętach 

28 rodzin 
uzyskało wsparcie z Fundacji

ponad  

500 paczek

rozdano już w ramach 
programu „Gwiazdka 
dziecięcych marzeń"
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Wychowanie przez sport to idea, która od lat przyświeca dzia-
łalności spółek Grupy Kapitałowej. Zaangażowanie odbywa się 
dwutorowo, z jednej poprzez wsparcie lokalnych klubów spor-
towych w miastach, gdzie swoje siedziby mają spółki Grupy 
Kapitałowej. Przykładem takiej działalności jest wsparcie klubu 
siatkarskiego UMKS Kęczanin, który w roku 2014 wspierała spół-
ka Alupol Packaging, czy lokalny klub sportowy LKS Goleszów, 
w którym piłkę nożną trenują dzieci i młodzież – wspierany przez 
spółkę Metalplast Stolarka.

Innym, rozwijanym w ostatnich latach kierunkiem w działaniach 
firmy w celu wychowania przez sport jest wspieranie lokalnych 
inicjatyw sportowych. Od 2013 roku Grupa Kęty została Głównym 
Partnerem MŁODEJ PLAŻY OPEN – zawodów w plażowej piłce 
siatkowej, organizowanych dla młodzieży z regionu Podbeskidzia. 
Impreza jest uzupełnieniem dużego cyklu Plaża Open, podczas 
którego profesjonalni zawodnicy walczą w ramach Mistrzostw 
Polski. W roku 2014, dzięki zaangażowaniu Grupy Kęty S.A., oraz 
spółki zależnej Aluprof S.A. w turnieju w Kętach i Bielsku wystar-
towało łącznie 148 młodych zawodników, walcząc na specjalnie 
przygotowanych boiskach do piłki plażowej. 

Inną dyscypliną sportową, którą w 2014 roku wspierała Grupa 
Kęty, jest narciarstwo zjazdowe dla dzieci i młodzieży. Spółka była 
jednym z partnerów organizowanego na stoku Dębowiec w Biel-
sku-Białej PUCHARU REKSIA – zawodów narciarskich dla dzieci 
w wieku 3-12 lat. Swoją ideę wychowania przez sport firma wy-
korzystuje do zaangażowania i aktywności sportowej swoich pra-
cowników, jak również współpracuje w tym obszarze z Fundacją 
Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia, której jednym z zadań jest 
wyrównywanie szans dzieci z domów dziecka poprzez ich udział 
w imprezach o charakterze kulturalno-sportowym. I tak w PU-
CHARZE REKSIA startowały dzieci pracowników i podopiecznych 
Fundacji. Firma pokryła koszty startowego i ufundowała karnety 
na kolejkę, a dla dzieci z Fundacji zorganizowane zostały warszta-
ty narciarskie. Innym przykładem takiej synergii jest organizowany 
przez Fundację i Grupę Kęty Turniej Piłki Nożnej Dzieci Podbe-
skidzia. W 2014 r. w ramach II Turnieju wystartowało 8 drużyn: 
6 z domów dziecka – podopiecznych Fundacji, 2 lokalne kluby 
sportowe, w których trenują młodzi zawodnicy oraz drużyna 
dzieci pracowników spółek Grupy Kapitałowej. Turniej ma profe-
sjonalną oprawę sędziowską, wszystkie drużyny otrzymują me-
dale, a dodatkowe puchary trafiają do najlepszych zawodników. 
W 2014 roku młodzież z Pszczyny, która wygrała Turniej, otrzymała 
czek wartości 2000 zł.

wyCHowanie prZEZ Sport

148 
zawodników – Młoda Plaża 
Open

3 
lokalne kluby sportowe

8 
drużyn II Turnieju Piłki Nożnej 
Dzieci Podbeskidzia

ponad 300 
zawodników Pucharu Reksia

Sport nie tylko rozwija ruchowo, 
ale uczy samodyscypliny 
i systematyczności, co jest 
niezwykle ważne w kształtowaniu 
młodego człowieka. Stąd nasze 
aktywne podejście do tej tematyki 
– mówi Dariusz Mańko, Prezes 
Zarządu Grupy Kęty S.A. 



Chciałbyś wyremontować plac zabaw na osiedlu? 

Klasa twojego dziecka wymaga odnowienia, ale szkoła 

nie ma na to pieniędzy? Jesteś członkiem klubu 

sportowego, który potrzebuje nowej szatni? To wszystko 

będzie możliwe do zrealizowania. Wystarczy twoje 

zaangażowanie, a o pieniądze zadba Grupa Kęty.
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Dzięki nowej inicjatywie Zarządu Grupy Kęty pracownicy będą 
mogli sami postarać się o to, aby wsparcie finansowe trafiło tam, 
gdzie jest najbardziej potrzebne. Na tym polega bowiem pilo-
tażowy program „Razem z Grupą”, który ma charakter społecz-
no-wolontaryjny. Oznacza to, że Grupa Kęty będzie się udzielała 
społecznie, ale poprzez zaangażowanie swoich pracowników na 
zasadzie wolontariatu oraz dotarcie do jak najszerszej grupy ludzi, 
która skorzysta z efektów danego przedsięwzięcia. Takie projekty 
będą mogły być realizowane w szkołach, klubach sportowych, 
przedszkolach, parkach czy ochotniczych strażach pożarnych. 
Pilotażowa wersja programu, która ruszyła w IV kwartale 2014 r., 
została opracowana na podstawie praktyk stosowanych przez 
duże koncerny. W grudniu nastąpiło komisyjne wybranie pro-
jektów. Łącznie wybrano 21 projektów, których realizacja nastąpi 
w I półroczu 2015 roku.

Na realizację programu Zarząd Grupy Kęty przeznaczy 42 tys. zł. 
Korzyści z programu „Razem z Grupą” jest więcej. Członkowie 
załogi poczują, że pracują w firmie, która ich wspiera, pomaga 
realizować ich pomysły i tym samym umacnia ich pozycję w lo-
kalnym środowisku. Z kolei lokalne społeczności dowiedzą się 
w ten sposób o Grupie Kęty i jej misji.

PraCowniCy Zaangażowani SpołEcZniE

42 tys. zł 

kwota przeznaczona na 
realizację programu

21 
projektów wybranych do 
realizacji

Taka firma jak nasza powinna się angażować społecznie. 
Robimy to od wielu lat, a przykładem takich działań jest nasza 
Fundacja. Nasz zwrot do społeczności lokalnej jest duży – 
mówi Monika Sobczak, społecznie prezes Fundacji Grupa 
Kęty Dzieciom Podbeskidzia, a w Grupie Kęty odpowiedzialna 
za obszar CSR. – Czujemy jednak, że w ramach programu 
„Razem z GRUPĄ” możemy jeszcze mocniej wspierać 
lokalne środowisko, dając tym samym wsparcie i aktywując 
wolontaryjne podejście pracowników spółek Grupy Kapitałowej.
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SpołEcZna odpowiEdZialność

Realizując strategię przedsiębiorstwa, Grupa Kęty S.A. przystąpiła 
w roku 2014 do inicjatywy ONZ Global Compact oraz wdrożyła 
koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, zgodnie z wy-
tycznymi międzynarodowej normy ISO 26000.

Wydarzenia te w istotny sposób wpłynęły na zakres i charakter 
działań na rzecz ekologii. Spółka skoncentrowała się na bezpiecz-
nych technologiach, efektywności wykorzystania zasobów natu-
ralnych oraz uświadamianiu potrzeby działań społecznie odpo-
wiedzialnych, służących zrównoważonemu rozwojowi.

Wydane zostały dwa ważne dokumenty: „Polityka Społecznej 
Odpowiedzialności” oraz „Kodeks Etyczny”, stanowiące deklarację 
pełnej odpowiedzialności Spółki za wpływ na środowisko. Po-
nadto wdrożono metodę ekologicznej weryfikacji dostawców, 
uwzględniając w decyzjach w zakresie zakupów dodatkowe kry-
teria środowiskowe. Menedżment Spółki położył duży nacisk na 
upowszechnienie wśród pracowników wiedzy na temat zrówno-
ważonego rozwoju, komunikację z interesariuszami oraz wspie-
ranie lokalnych inicjatyw na rzecz środowiska. W ramach funkcjo-
nującego w firmie systemu „Sugestii pracowniczych” pracownicy 
zgłosili szereg usprawnień, które obok efektu ekonomicznego 
przyniosły wymierny efekt środowiskowy.

aktywność EkologicZna

Grupa Kęty od wielu lat utrzymuje system zgodny z normą ISO 
14001, stanowiący platformę ciągłego doskonalenia oraz zwięk-
szania efektywności ekologicznej. Polityka środowiskowa Spółki 

ukierunkowana jest na czystą produkcję, rozumianą jako dąże-
nie do zmniejszania zużycia zasobów, ograniczania emisji oraz 
skutecznego zapobiegania awariom. Realizacji tych celów służą 
zadania podejmowane w ramach zatwierdzanego corocznie Pro-
gramu Środowiskowego.

W ubiegłym roku zmodernizowano instalacje oświetleniowe hal 
poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne, zakupiono 
szereg urządzeń zabezpieczających, w tym specjalne pompy do 
przepompowywania oleju, wanny wychwytowe pod kontenery 
magazynowania i transportu chemikaliów, przenośny aparat do 
automatycznego poboru prób wody i ścieków. Dokonano peł-
nego przejścia na wykorzystanie gazu ziemnego jako nośnika 
energetycznego w instalacjach produkcyjnych i energetycz-
nych. Sukcesem zakończyły się także działania mające na celu 
ograniczenie ilości i ładunku ścieków odprowadzanych do wód 
powierzchniowych poprzez optymalizację procesu anodowania 
wyrobów oraz wdrożenie nowego systemu gospodarowania od-
padami, umożliwiającego selektywną zbiórkę odpadów zarów-
no w biurach, jak i pomieszczeniach produkcyjnych. Odzyskane 
w ten sposób odpady poddawane są recyklingowi, stanowiąc 
pełnowartościowy surowiec do ponownego wykorzystania. 

Optymalizacja procesu wytopu aluminium umożliwiła zwiększe-
nie udziału surowców wtórnych w produkcji finalnej. Obecnie 
Grupa Kęty zagospodarowuje blisko 100% odpadów alumi-
niowych wytwarzanych w zakładzie w Kętach oraz krajowych 
spółkach zależnych. Odpady stosowane są jako komponent do 
produkcji nowych wyrobów. Spółka pozyskuje jednocześnie 
odpady aluminiowe pochodzące od końcowych użytkowników 
oraz z produkcji innych zakładów. Procesowi temu towarzyszą 
rygorystyczne wymagania, co do jakości zakupywanego złomu, 
dzięki czemu do przetopu nie trafia aluminium zanieczyszczone, 
a do powietrza żadne szkodliwe związki, mogące stanowić zagro-
żenie dla środowiska. 

Oceny efektywności zadań Spółka dokonuje corocznie przy wy-
korzystaniu modelu tzw. „zielonej księgowości”, stanowiącego 

Firma a środowiSko

gram w kolory, SEgrEguję odpady 

Pod takim tytułem odbywał się konkurs plastyczny zorganizo-
wany przez Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiato-
wego w Oświęcimiu, skierowany do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Grupa Kęty S.A. była jednym 
ze sponsorów tego projektu. Laureaci konkursu otrzymali 
cenne nagrody – torby sportowe oraz tablety marki Samsung.
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dostosowanie tradycyjnego systemu rachunkowości do wymo-
gów związanych z działalnością ekologiczną. Prowadzona jest 
pełna ewidencja kosztów ochrony środowiska, analizowana ich 
struktura i zmiany w czasie. Źródła danych do finansowej oce-
ny stanowią: wydatki inwestycyjne, koszty eksploatacji urządzeń 
ochronnych, wysokość wymaganych prawem opłat za korzysta-
nie ze środowiska, produktowych itp. Realizowana rachunkowość 
stanowi narzędzie ułatwiające podejmowanie optymalnych de-
cyzji co do przedsięwzięć inwestycyjnych i organizacyjnych.

StoSowaniE prawa oraZ 
prośrodowiSkowych tEchnologii 
i praktyk

Dzięki realizacji szeregu obowiązków wykraczających poza wy-
magania prawne Spółka nie miała problemu z dostosowaniem 
się do nowych regulacji. Pełną zgodność potwierdziły wyniki kon-
troli inspekcji ochrony środowiska oraz niezależnych auditorów 
TUV NORD Polska. Jednocześnie w związku ze zmianą ustawy 
Prawo ochrony środowiska oraz implementującą postanowień 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji 
przemysłowych zakład uzyskał nowe lub dokonał zmiany istnie-
jących pozwoleń emisyjnych.

Na podstawie zrealizowanych pomiarów emisji dokonano oceny 
wpływu wywieranego na środowisko oraz analizy zmian oddzia-
ływań w czasie. Wewnętrzny system monitorowania uzupełnio-
no o analizę wskaźników opartych o wytyczne Global Reporting 
Initiative. Wyniki badań potwierdziły dotrzymywanie standardów 
oraz ograniczenie oddziaływania w przeliczeniu na jednostkę pro-
duktu. Na dowód transparentności Spółka opracowuje i udostęp-
nia stronom roczny raport środowiskowy zawierający wyniki tej 
oceny. Raport zawiera również informacje o realizacji wymagań 
prawnych oraz działalności prospołecznej w obszarze ochrony 
środowiska.

nakrętka na wóZEk 

W roku 2014 Grupa Kęty S.A. wraz z Fundacją Grupa Kęty Dzie-
ciom Podbeskidzia zainaugurowały program o charakterze 
ekologiczno-dobroczynnym „Nakrętka na wózek”. Do programu 
przystąpiły wszystkie spółki Grupy Kapitałowej oraz, za pośred-
nictwem Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia, domy 
dziecka z Pszczyny, Żywca i Bielska-Białej oraz zaprzyjaźniona 
szkoła z Czechowic-Dziedzic. Wspólną pracą udało się uzbierać 
757 kg plastikowych nakrętek! Pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
przeznaczono dla rodziny, która w ten sposób finansuje zakup 
wózka dla niepełnosprawnego dziecka. 

Emisja łączna (pył/gazy) na jednostkę 
produkcji kg/Mg

ścieki technologiczne na jednostkę 
produkcji m3/Mg

Odpady wytworzone na jednostkę 
produkcji Mg/Mg

Suma zanieczyszczeń w ściekach do wód na 
jednostkę produkcji kg/Mg
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nakrętek

757 kg 
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Firma i pracownicy

roZwój procESów

Zarządzanie w obszarze zasobów ludzkich w spółkach Grupy Ka-
pitałowej Grupy Kęty S.A. opiera się na wspólnych standardach 
zdefiniowanych w procedurach postępowania, z dbałością o ich 
wysoką jakość i profesjonalizm. W ten sposób uregulowane są 
wszystkie podstawowe procesy HR, systematycznie rozwijane 
i doskonalone. Z uwagi na różnorodność biznesową ważnym ele-
mentem jest elastyczność systemu, który pozwala na stosowanie 
wytycznych z uwzględnieniem specyfiki danej spółki.

Procedury definiujące standardy procesu rekrutacji pracowników 
bardzo ściśle powiązane są z obszarem rozwoju pracowników. 
Orientacja na rekrutację wewnętrzną otwiera drogę awansu za-
równo wewnątrz danej spółki, jak i całej grupy. Osoby odpowie-
dzialne w procesie adaptacji za wdrożenie nowego pracownika 
mają okazję podzielić się zdobytym doświadczeniem i sprawdzić 
w roli mentora. Jest to jeden z elementów systemu zarządzania 
wiedzą, który zapobiega utracie cennych informacji, wspierając 
jednocześnie komunikację międzypokoleniową. 

Wysoki poziom świadomości pracowników pozwala na wykorzy-
stanie wartości, jakich dostarcza ocena okresowa. Odbywające 
się raz w roku formalne spotkania pracowników z przełożonymi 
są okazją do podsumowania osiąganych wyników pracy, okre-
ślenia wymagań na kolejny okres oraz sprecyzowania potrzeb 
szkoleniowych w powiązaniu z celami na stanowisku. W ramach 
organizacji realizowane są szkolenia w różnej formie (m.in. kursy, 
studia), obejmujące zarówno tematykę techniczną, jak i rozwi-
jające umiejętności osobiste i społeczne. Bardzo mocny akcent 
położony został na doskonalenie komunikacji w językach obcych.

W roku 2014 w organizacji podkreślona została rola kadry kierow-
niczej w zakresie zarządzania ryzykiem nie tylko w ramach danej 
spółki, ale i całej organizacji. W związku z aktualizacją Misji i Wizji 
Grupy, pod dyskusję poddany został model kompetencji. Pozo-
stał podział na trzy grupy, czyli kompetencje firmowe – wspólne 

dla wszystkich pracowników Grupy; menedżerskie – dedyko-

wane kadrze kierowniczej oraz specjalistyczne – definiowane 

w poszczególnych spółkach dla określonych grup zawodowych. 

Wdrożony został również system zarządzania przez cele, który 

określa sposób działania w zakresie przydzielania i rozliczania 

celów, z podkreśleniem celów bezpośrednio związanych ze stra-

tegią danej spółki.

Założenia polityki wynagrodzeń opierają się o wyniki wartościo-

wania stanowisk pracy. W każdej spółce ustalane są konkretne 

przedziały płacowe z wykorzystaniem informacji dostępnych 

w rynkowych raportach płacowych na temat wynagrodzeń 

w danej branży, regionie, w ramach określonej grupy zawodowej. 

Wysokość wynagrodzenia danego pracownika oraz możliwość 

otrzymania nagrody z funduszu motywacyjnego uzależnione są 

od wyników oceny okresowej, indywidualnych efektów pracy 

i innych czynników ważnych z punktu widzenia rozwoju bizne-

su. Wszystkie zasady opisane są w odpowiednich regulaminach.

Założenia i definicje całego systemu publikowane są w proce-

durach, zebranych w jednym miejscu, z łatwym dostępem dla 

pracowników spółek.

program bEZpiEcZna praca

Wypełniając wytyczne z roku 2010, ujęte w program Bezpieczna 

Praca, organizacja pracuje nad eliminacją zagrożeń w miejscu 

pracy. Na działania profilaktyczne składają się, oprócz podstawo-

wych, wymaganych ustawowo, między innymi dodatkowe szko-

lenia w obszarze BHP i PPOŻ, w nawiązaniu do specyfiki działania 

danej firmy. Do realizacji założeń programu wykorzystywane są 

także systemy sugestii, sprzyjające dzieleniu się wiedzą, umożli-

wiające zgłaszanie usprawnień, które stanowią dodatkowe źródło 

informacji o potencjalnych zagrożeniach występujących w miej-

scu pracy. Dzięki systemowi raportowania na bieżąco analizowa-

ne są rezultaty podejmowanych działań i potencjalne ryzyka.

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. to 
pracodawca, który skupiając w swoich 
strukturach różne biznesy, oferuje 
ciekawe i ambitne stanowiska pracy, 
a dzięki pewnej sytuacji ekonomicznej 
zapewnia pracownikom stabilizację 
i bezpieczeństwo zatrudnienia.

3727
Liczba osób zatrudnionych  
(stan na 31.12. 2014)

2013: 3340

7%
zatrudnionych uczy się 
języków obcych, głównie 
angielskiego





Zawodowe

Podstawowe

Wyższe Średnie

W ZDROWYM CIElE ZDROWY DUCH
(Karty Multisport – Aluprof – 285, ROMB – 42, Metalplast Stolarka – 33)

POGODNA JESIEń
Program emerytalny skierowany do pracowników grupy kapitałowej – 
1511 uczestników 

PROGRAM RODZINNY

Listy gratulacyjne i prezenty z okazji narodzin dziecka (spółka Aluprof S.A., Romb S.A.)

PRZYSTANEK ZDROWIE
Mobilna Strefa Zdrowia – do dyspozycji pracowników oddane były specjalistyczne 
gabinety: kardiolog, okulista, dermatolog, dietetyk, pulmonolog. Łącznie z porad 
specjalistów skorzystało 452 pracowników (Grupa Kęty S.A.). 
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Realizacja programu Bezpieczna Praca przyczyniła się, w ramach 
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., do znaczącej redukcji liczby 
wypadków. Już w roku 2011, po dwóch latach od wdrożenia pro-
gramu, Spółki Grupy Kapitałowej zanotowały ponad 50 procento-
wy spadek wypadków w stosunku do roku poprzedniego. Wśród 
bardzo pozytywnych przykładów było zredukowanie w ciągu 
roku przez jeden z dużych segmentów biznesowych liczby wy-
padków do jednego!  W 2014 roku taki sam wynik zanotował inny 
z segmentów biznesowych. Jednym z czynników wpływających 
na bezpieczeństwo pracy były szkolenia obowiązkowe, dodatko-
we oraz specjalistyczne. 

291

3 436

Kraj

Spółki zagraniczne

Struktura zatrudniena – terytorialnie (w %) Wykształcenie pracowników (w %)

Kierując się zapisami Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, spółki Grupy Kapitałowej 
prowadzą szereg programów i projektów odpowiadających na potrzeby pracowników.

Ponad pół tysiąca dzieci pracowników spółek Grupy Kapitałowej 
wzięło udział w 2014 roku w kolejnej edycji konkursu plastycznego. We 
wszystkich spółkach zebrano łącznie 534 przepiękne prace plastyczne 
o różnej tematyce: „Jak mogę pomóc innym?” „Aluminium wokół nas" 
czy „Kartka urodzinowa – Jubileusz 40 lat!"
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni wspaniałymi 
nagrodami; w zależności od grupy wiekowej były to klocki Lego dla 
najmłodszych oraz bony EMPiK, Decathlon czy plecaki 4F dla starszych!

40

6

29

25









Konkurs dla dzieci pracowników – edukujemy i wspieramy

ALuMINIuM 
woKół NAS

10 952
liczba osobogodzin szkoleń 
z zakresu obowiązkowych 

szkoleń

1 163
liczba pracowników 

przeszkolonych w ramach 
obowiązkowych 

i dodatkowych szkoleń BHP

program StypEndialny 

Program stypendialny opracowany i przygotowany przez Gru-
pę Kęty S.A. jest skierowany do studentów III roku studiów 
inżynierskich oraz studentów I roku studiów uzupełniających 
magisterskich Katedry Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa 
Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krako-
wie. Aktualny program realizowany jest od listopada 2014 do 
czerwca 2015 r. Warunkiem uczestnictwa w programie stypen-
dialnym jest potwierdzona z uczelni średnia ocen ze studiów na 
poziomie 4,3; pozytywna ocena ze spotkania kwalifikacyjnego 
z przedstawicielami firmy, znajomość języka obcego w stopniu 
komunikatywnym (angielski i/lub niemiecki), przygotowanie 
pracy dyplomowej na ustalony z fundatorem temat związany 
z działalnością Segmentu Wyrobów Wyciskanych; uczestnictwo 
według zatwierdzonego harmonogramu w spotkaniach zwią-
zanych z pisaniem pracy oraz terminowa obrona pracy dyplo-
mowej. Wybranym przez przedstawicieli firmy studentom firma 
zaoferuje dofinansowanie w formie wypłacanego przez okres 
trwania programu stypendium, zdobycie doświadczenia po-
przez odbywanie praktyk na terenie zakładów funkcjonujących 
w ramach Segmentu Wyrobów Wyciskanych oraz możliwość 

zatrudnienia w strukturach Spółki. 
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53  Skonsolidowany rachunek przepływów 

pieniężnych
54  Link do pełnej wersji skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za 2014 rok 
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oPinia niEZalEżnEgo biEgłEgo rEwidEnta

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. (zwanej 
dalej „Grupą”), w której jednostką dominującą jest Grupa Kęty S.A. 
(zwana dalej „Jednostką dominującą”) z siedzibą w Kętach przy ulicy 
Kościuszki 111, obejmującego skonsolidowany bilans sporządzony 
na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz pasy-
wów wykazuje sumę 1.797.508 tys. zł, skonsolidowany rachunek zy-
sków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący 
zysk netto w kwocie 169.031 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie 
z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian 
w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pie-
niężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową o przyję-
tych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonso-
lidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia-
łalności Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki dominującej. 
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej 
są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozda-
nie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy spełniały 
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2013 r., poz. 
330 z późn. zm.).

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o zgodności, we 
wszystkich istotnych aspektach, tego sprawozdania finansowego 
z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości 
oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych 
aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy 
Grupy.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:

a. przepisów rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości;

b.  krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajo-
wą Radę Biegłych Rewidentów.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać 
wystarczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finanso-
we nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało 
między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowo-
dów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w skonsolido-
wanym sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również 
ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Grupę oraz istot-
nych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego 
prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą 
podstawę dla wyrażenia opinii. 

Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finan-
sowe we wszystkich istotnych aspektach: 

a.  przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową 
Grupy na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz wynik finansowy za rok 
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zgodnie z Między-
narodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 
zatwierdzonymi przez Unię Europejską;

b.  jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami 
prawa;

c.  zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej 
dokumentacji konsolidacyjnej.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok ob-
rotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. uwzględniają postano-
wienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uzna-
wania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa 
państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie” 
– Dz. U. z 2014 r., poz. 133) i są zgodne z informacjami zawartymi 
w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Przeprowadzający badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. 
z o.o., spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do bada-
nia sprawozdań finansowych pod numerem 144.

Michał Mastalerz
Biegły Rewident Grupy, Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny 90074
Kraków, 17 marca 2015 r.

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej grupy Kęty S.A.
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SKonSolidowany rachunEk ZySków i Strat  
(w  tysiącach pln)

SKonSolidowane SprawoZdaniE Z całkowitych dochodów
(w  tysiącach pln)

RACHUNEK ZYSKóW I STRAT
od 01.01.2014  
do 31.12.2014

od 01.01.2013 
do 31.12.2013

Przychody operacyjne ogółem, w tym: 1 835 161 1 602 941

Przychody ze sprzedaży 1 819 552  1 593 844 

Pozostałe przychody operacyjne  15 609 9 097

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej 36 448  23 843 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby  11 008  10 924 

Koszty operacyjne ogółem, w tym: (1 657 991) (1 492 795)

Amortyzacja  (84 696)  (80 957) 

Materiały, energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów  (1 127 128)  (1 033 893) 

Usługi obce  (150 984)  (110 448) 

Podatki i opłaty  (12 352)  (12 652) 

Świadczenia pracownicze  (246 682)  (222 585) 

Pozostałe koszty operacyjne  (36 149) (32 260)

Zysk netto z działalności operacyjnej  224 626  144 913 

Przychody finansowe  1 313  1 883 

Koszty finansowe  (23 969)  (12 722) 

Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  (111) 0

Zysk przed opodatkowaniem  201 859  134 074 

Podatek dochodowy  (32 828)  19 409 

Zysk netto z działalności kontynuowanej  169 031  153 483 

Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących  0 0

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  169 031 153 483

Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)   

Podstawowy  18,03 16,57

Rozwodniony  18,00 16,44

od 01.01.2014 
do 31.12.2014

od 01.01.2013  
do 31.12.2013

Zysk netto za okres 169 031 153 483

Inne całkowite dochody, które odniesione będą na rachunek wyników (4 357)  (3 927) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych (6 778)  (555) 

Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 183  (3 281) 

Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych 2 273  (716) 

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które odniesione będą na 

rachunek wyników

 (35)  625 

Inne całkowite dochody, które nie będą odniesione na rachunek wyników (2 304) (395)

Zyski straty aktuarialne  (2 845)  (487) 

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które nie będą odniesione 

na rachunek wyników

 541  92 

Całkowity dochód za okres 162 370 149 161

Całkowity dochód przypadający na:

Akcjonariuszy niekontrolujących 0 0

Akcjonariuszy jednostki dominującej 162 370 149 161
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SKonSolidowany bilanS 
(w  tysiącach pln)

AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013

I. Aktywa trwałe  1 016 520 1 005 933

Rzeczowy majątek trwały  851 945  842 048 

Wartości niematerialne  52 839  52 031 

Wartość firmy  17 561  17 561 

Nieruchomości inwestycyjne  12 398  12 649 

Pozostałe inwestycje  251  11 

Należności długoterminowe 17 442 12 457

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  64 084  69 176 

II. Aktywa obrotowe  780 988 710 166

Zapasy  308 483  239 312 

Należności z tytułu podatku dochodowego  2 162  4 171 

Należności handlowe i pozostałe  401 896 389 503

Inwestycje krótkoterminowe  87  24 

Pochodne instrumenty finansowe  1 930  2 035 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  66 430  75 121 

Aktywa razem 1 797 508 1 716 099

PASYWA 31.12.2014 31.12.2013

I. Kapitał własny  1 203 232 1 125 378

Kapitał akcyjny  67 352  67 138 

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej  14 512  4 563 

Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany  1 601  3 479 

Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej  11 244  10 230 

Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne  1 438  (835) 

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających  (475)  (623) 

Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych  3 174 3 382

Zyski zatrzymane  1 131 908 1 058 788

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych  (27 522) (20 744)

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  1 203 232 1 125 378

Kapitały udziałowców niekontrolujących  0  0 

II. Zobowiązania długoterminowe  107 118 124 281

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego 23 307  39 313 

Zobowiązania pozostałe  1 981 1 390

Rezerwy  760 834

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  5 799 3 724

Dotacje  38 897 40 352

Rezerwa na podatek odroczony  36 374 38 668

III. Zobowiązania krótkoterminowe 487 158 466 440

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego 211 855  245 394 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  10 191 10 861

Zobowiązania handlowe i pozostałe  237 653 185 173

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne  22 844  19 584 

Pochodne instrumenty finansowe  2 523  2 700 

Dotacje  2 092  2 728 

Pasywa razem 1 797 508 1 716 099



Grupa Kęty S.A.           Raport Roczny  201452

SKonSolidowane SprawoZdaniE ZE Zmian w kapitalE właSnym 
(w  tysiącach pln)

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
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Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2014  67 138  4 563 3 479  10 230  (835)  (623) 3 382 1 058 788 (20 744) 1 125 378  0 1 125 378

Całkowite dochody za okres:  0 0 0  0  2 273 148  0 166 727 (6 778) 162 370  0 162 370

Zysk netto za okres  0 0 0  0 0 0 0 169 031 0 169 031 0 169 031

Pozostałe całkowite dochody  0 0 0  0  2 273 148 0 (2 304) (6 778) (6 661) 0 (6 661)

Wycena opcji menedżerskiej  0 0 0 1 014  0  0  0  0  0 1 014  0 1 014

Przeniesienie w związku z amortyzacją  0 0 0  0  0  0 (208) 208  0  0  0  0 

Wypłata dywidendy  0 0 0  0  0  0  0 (93 815)  0 (93 815)  0 (93 815)

Emisja akcji 214 9 949 (1 878)  0  0  0  0  0  0 8 285  0 8 285

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2014 67 352 14 512 1 601 11 244 1 438 (475) 3 174 1 131 908 (27 522) 1 203 232  0 1 203 232

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
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Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2013  66 964  0  0  9 099  (119)  2 033  3 761  961 086  (20 189)  1 022 635  0  1 022 635 

Całkowite dochody za okres:  0 0 0  0  (716)  (2 656)  0 153 088 (555) 149 161  0 149 161

Zysk netto za okres 0 0 0 0 0 0 0 153 483 0 153 483 0 153 483

Pozostałe całkowite dochody 0 0 0 0  (716)  (2 656) 0 (395) (555) (4 322) 0 (4 322)

Wycena opcji menedżerskiej  0 0 0 1 131  0  0  0  0  0 1 131  0 1 131

Przeniesienie w związku z amortyzacją  0 0 0  0  0  0 (379) 379  0  0  0  0 

Wypłata dywidendy  0 0 0  0  0  0  0 (55 765)  0 (55 765)  0  (55 765)

Emisja akcji  174  4 563 3 479  0  0  0  0  0  0  8 216  0  8 216 

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2013  67 138  4 563 3 479  10 230  (835)  (623) 3 382  1 058 788 (20 744) 1 125 378  0 1 125 378
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SKonSolidowany rachunEk prZEpływów piEniężnych  
(w  tysiącach pln)

RACHUNEK PRZEPłYWU śRODKóW PIENIĘżNYCH
od 01.01.2014  
do 31.12.2014

od 01.01.2013  
do 31.12.2013

PRZEPłYWY śRODKóW PIENIĘżNYCH Z DZIAłAlNOśCI OPERACYJNEJ

Zysk przed opodatkowaniem 201 859 134 074

Korekty: 95 575 94 373

Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  111 0

Amortyzacja  84 696  80 957 

Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących  1 092  2 956 

Zyski z tytułu różnic kursowych netto  565  2 372 

(Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej  0  (90) 

(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych  (408)  (545) 

Odsetki i udziały w zyskach  6 221  8 416 

Wpływy/(wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał własny 2 273  (716) 

Koszty opcji menadżerskich  1 014  1 131 

Wycena walutowych kontraktów terminowych  21  (14) 

Pozostałe pozycje netto (10) (94)

Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 297 434 228 447

Zmiana stanu zapasów (69 171)  (1 230) 

Zmiana stanu należności netto (13 166) 6 467

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów 43 805 (18 985) 

Zmiana stanu rezerw  2 417  3 989 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów  (2 091)  1 310 

środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 259 228 219 998

Podatek zapłacony (28 333) (20 327)

 środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 230 895 199 671

PRZEPłYWY śRODKóW PIENIĘżNYCH Z DZIAłAlNOśCI INWESTYCYJNEJ

(+) Wpływy: 1 032 5 038

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 000 3 333

Sprzedaż aktywów finansowych 18 1 600

Odsetki otrzymane 14 105

(-) Wydatki: (96 832) (113 314)

Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (92 249) (113 314)

Nabycia udziałów w jednostkach stowarzyszonych (339) 0

Wydatki na przejęcia innych podmiotów (4 163) 0

Udzielone pożyczki (81) 0

środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (95 800) (108 276)

PRZEPłYWY śRODKóW PIENIĘżNYCH Z DZIAłAlNOśCI FINANSOWEJ

(+) Wpływy: 66 491 74 746

Wpływy netto z emisji akcji 6 683 8 216

Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 59 808 66 530

(-) Wydatki: (210 277) (155 997)

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (93 808) (55 721)

Spłaty kredytów i pożyczek (109 945) (91 301)

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (98)  (149) 

Odsetki (6 426) (8 826)

 środki pieniężne netto z działalności finansowej (143 786) (81 251)

 Przepływy pieniężne netto, razem: (8 691) 10 144

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 75 121 64 977

środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 66 430 75 121



Pełna wersja raportu finansowego jest 
dostępna w formie elektronicznej pod 
adresem:

Nota prawna dotycząca stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie, odnoszących 
się do przyszłości.

Niniejszy Raport Roczny zawiera stwierdzenia 

odnoszące się do przyszłości dotyczące Grupy 

Kęty S.A. lub Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 

zawierające m.in (1) prognozy wyników finanso-

wych, prognozy marż osiąganych przez poszcze-

gólne segmenty biznesowe Grupy Kapitałowej 

Grupy Kęty S.A., (2) przewidywania odnośnie do 

kształtowania się rynku, na którym działa Gru-

pa Kęty S.A. lub jej spółki zależne, w tym m.in. 

popyt, podaż i sytuację konkurencyjną na tych 

rynkach, (3) plany dotyczące inwestycji i rozwoju 

poszczególnych segmentów biznesowych Gru-

py Kapitałowej Grupy Kęty S.A., (4) inne działania 

lub stwierdzenia, które są „zamierzane”, „planowa-

ne”, „spodziewane” lub „proponowane”.

Pomimo iż Zarząd Grupy Kęty S.A. wierzy, iż 

oczekiwania zawarte w ww. stwierdzeniach od-

noszących się do przyszłości są zasadne, zastrze-

ga, iż zostały one oparte o wiele założeń, które co 

do swojej natury zawierają element niepewności 

i ryzyka. Szereg czynników może spowodować, 

iż faktyczne wyniki, działania lub sytuacja będą 

różnić się w sposób istotny od zawartych w ni-

niejszym raporcie planów, przewidywań i pro-

gnoz. Najistotniejszymi czynnikami mającymi 

wpływ na powstanie różnic w stosunku do 

planów, przewidywań i prognoz są: notowania 

cen aluminium na rynkach światowych, popyt 

i podaż na głównych rynkach, na których dzia-

łają segmenty biznesowe lub Grupy Kapitałowej 

Grupy Kęty S.A., polityka celna i podatkowa, 

wahania kursów walut na rynkach, na których 

działają segmenty biznesowe lub Grupy Kapita-

łowej Grupy Kęty S.A., dostępność do kredytów 

bankowych oraz wysokość stóp procentowych, 

ograniczenie dostępności do głównych surow-

ców. Nie oznacza to, iż nie istnieją inne czynniki, 

niewymienione w tej nocie, które mogą mieć 

istotny wpływ na osiągnięcie planów, przewidy-

wań i prognoz zawartych w niniejszym raporcie.

Nie można również zagwarantować, iż założe-

nia poczynione przez Zarząd Grupy Kęty S.A., 

będące podstawą do formułowania planów, 

przewidywań i prognoz zawartych w niniejszym 

raporcie, są prawidłowe. Grupa Kęty S.A. zastrze-

ga sobie prawo do modyfikacji lub odwołania 

w całości lub części wszelkich oświadczeń doty-

czących planów, przewidywań i prognoz zawar-

tych w niniejszym raporcie bez konieczności 

publicznego ogłaszania tego faktu.
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