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wersja podstawowa oraz pozioma 1.1

 Kompozycja podstawowa logotypu

 Kompozycja pozioma logotypu Wersja pozioma stosowana tylko
w przypadkach, gdy zastosowanie wersji 
podstawowej  logotypu nie jest możliwe ze 
względu na specyficzne proporcje nośnika, 
na który ma być naniesiony, np. ołówek lub 
pozioma tablica reklamowa.
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Uczestnik globalnej kooperacji   

Trudne otoczenie makroekonomiczne, kłopoty branży budowlanej na niespotykaną 
jak na polskie warunki skalę, a także wahania kursów walut nie sprzyjały naszej 
gospodarce. Pomimo tego Grupa Kęty i jej spółki skutecznie lokowały swoje 
produkty na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych. W efekcie wyniki Spółki 
okazały się po raz kolejny rekordowe z dynamiką wzrostu sprzedaży na poziomie 
5,3% i zysku netto na poziomie 2,5%. 

Grupa Kęty chce rozwijać eksport i uczestniczyć w globalnej kooperacji. Od 
jakiegoś czasu to właśnie sprzedaż zagraniczna jest siłą pchającą do przodu Grupę 
Kapitałową; eksport waha się od 30% do 33% w ogólnej sprzedaży poszczególnych 
spółek i z roku na rok rośnie. Dzieje się tak za sprawą nowoczesnego portfolio 
produktów, innowacyjnych rozwiązań oraz doświadczenia i kompetencji, które 
wzięte razem przyciągają zagraniczne koncerny poszukujące konkurencyjnych 
dostawców z Europy Środkowo-Wschodniej. Dowodem na to jest dynamicznie 
rozwijający się Segment Opakowań Giętkich oraz Segment Wyrobów Wyciskanych, 
które współpracują ze światowymi koncernami operującymi na rynkach Europy, 
Azji i Ameryki. Dzięki temu produkty Grupy Kapitałowej trafiają do najdalszych 
zakątków świata – od Chin po Kanadę, a cała Grupa Kęty stała się nieoczekiwanie 
uczestnikiem globalnego rynku i czerpie z tego faktu wymierne korzyści. 

Dobre wyniki za 2011 rok pozwoliły wynagrodzić Akcjonariuszy, którzy zaufali spółce 
i jej perspektywom. Otrzymali oni w 2012 roku wyższą niż w roku poprzednim 
dywidendę. 

Równocześnie kontynuowano procesy inwestycyjne, dzięki czemu spółki Grupy 
Kapitałowej będą mogły lepiej wykorzystać zakumulowany w nich potencjał, silniej 
zaznaczyć swoją obecność w globalnej kooperacji i utrzymać dominującą pozycję na 
rynku krajowym.    

znajdziesz na:

www.grupakety.com

Więcej informacji :
znajdziesz na:

www.grupakety.com

Więcej informacji :



Kim jesteśmy

Grupa Kęty, jako od lat niekwestionowany lider na rynku krajowym, dzięki 
strategii zorientowanej na współpracę z międzynarodowymi koncernami 
wzmacnia sukcesywnie swoją pozycję na rynku europejskim.

Obszary działania segmentów biznesowych

Cele

Celem strategicznym Grupy Kapitałowej jest umocnienie pozycji 
lidera na rynku polskim oraz uzyskanie statusu liczącego się 
w skali Europy dostawcy wysokiej jakości zaawansowanych 
produktów na bazie aluminium oraz opakowań giętkich. 

Lokalizacje produktów

Profile  
aluminiowe

oPakowania 
Giętkie

usłuGi 
Budwlane, 
montaż  fasad 
aluminiowych

akcesoria  
do montażu 
okien i drZwi 

1. skomplikowane i obrabiane 
elementy o zawężonych tole- 
rancjach wymiarowych 2. alu-
miniowe komponenty części  
i akcesoriów samochodowych 
3. aluminiowe elementy kry-
tyczne i bezpieczeństwa po-
jazdu (wysokie pochłanianie 
energii)  4. systemy konstruk-
cji i zabudów samochodów 
dostawczych 

13. usługi budowlane 14. fa-
sady aluminiowe 15. okładzi-
ny kompozytowe i ceramiczne 
16. stolarka aluminiowa 
17. innowacyjne wyroby spe-
cjalistyczne – drzwi przeciw-
pożarowe i antywłamaniowe  
18. ekrany akustyczne

10. wielowarstwowe, wysoko-
barierowe folie tworzywowe 
i laminaty na bazie tworzyw 
sztucznych, papieru i alumi-
nium 11. wysokojakościowy 
druk opakowań 12. produkcja 
cylindrów drukarskich. 

19. odlewy aluminiowe 
20. okucia obwiedniowe, ak-
cesoria tworzywowe i stalowe  
21. przyrządy obróbcze 
22. zamki drzwiowe. 
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5. fasadowe systemy architek-
toniczne 6. systemy elewacji 
budynków 7. profile na kon-
strukcje aluminiowe, aluminio-
we rolety zewnętrzne i bramy 
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rozwiązań indywidualnych 9. 
oferowanie gotowych rozwią-
zań systemowych   
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Wybrane dane

 » Wzrost sprzedaży o 5% (w okresie poprzednim 
23%), zrealizowany w trudnym otoczeniu makro-
ekonomicznym

 » Zysk na akcję wyższy o 2% – kontynuacja kilku-
letniego trendu wzrostowego

 » Istotny wzrost sprzedaży na rynkach eksporto-
wych o 9% (w poprzednim okresie 24%)

Zmiana procentowa notowań akcji Grupy Kęty S.A. (%)          53

[1]  notowania z dnia 31.12.2011
[2]  notowania z dnia 31.12.2012
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Struktura akcjonariuszy na dzień 31.12.2012           56
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55,8 mln zł
2011: 151,1 mln zł

2011: 221,6 mln zł2011: 1,49 mld zł

2011: 46,1 mln zł

EBIT

EBIDTASprzedaż

Kwota na dywidendę

1%

6%

5,3%

mld zł mln zł

mln zł
21%

 » Kwota na dywidendę za 2012 rok o 21% wyższa 
w stosunku do poprzedniego okresu

 » Zadłużenie netto w wysokości 240,8 mln zł na 
stabilnym poziomie dzięki mocnym przepływom 
pieniężnym, z których został sfinansowany pro-
gram inwestycyjny oraz wypłata dywidendy

Pozostali 59,39% 

InG OFE 17,76% 

OFE PZU „Złota Jesień”  5,11% 

Aviva OFE Aviva bZ WbK  17,74% 
Grupa Kęty S.A.
WIG
mWIG40

38,7%

17,2%
26,0%
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W y BR A ne tReścI

QR Code pozwala na uruchomienie adresu inter-
netowego bez potrzeby jego wpisywania w prze-
glądarce. niezbędny jest darmowy czytnik kodów 
QR zainstalowany w telefonie/smartfonie

Perspektywy aluminium

Dariusz Mańko, Prezes Zarządu

raportroczny.grupakety.com

Raport Roczny znajduje się tutaj:
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2 list prezesa Zarządu

30 segment systemów Aluminiowych 53 Dywidenda

8 Komunikacja, nagrody, innowacje 17 strategia rozwoju do 2015 – Rok trzeci

„Inwestorzy zmuszeni będą do poszuki-
wania efektywniejszych kosztowo i eksplo-
atacyjnie rozwiązań i coraz częściej będą 
kierować uwagę w stronę aluminium, któ-
re jako nowoczesny materiał znakomicie 
wpisuje się w trendy budownictwa ekono-
micznego i ekologicznego."

Zysk netto

117,0
mln zł

55,8 mln zł  
(47,6%)

Realizacja prognoz przychodów ze sprzedaży 2012 (mln zł)
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Mam przyjemność poinformować Państwa o sukce-
sie, jakim było osiągnięcie przez Grupę Kęty S.A. po raz 
kolejny rekordowych wyników w zakresie przychodów ze 
sprzedaży i zysku netto. Procesy spowolniające gospodar-
kę, widoczne zwłaszcza w drugiej połowie roku, nie miały 
– jak się okazało – większego wpływu na wyniki sprzeda-
ży poszczególnych biznesów, które dobrze radziły sobie z 
pozycjonowaniem swoich produktów zarówno na rynku 
polskim, jak i rynkach zagranicznych. Tym samym najwięk-
sze spółki grupy kapitałowej potwierdziły swoją silną po-
zycję, pozostając liderami w swoich branżach, z szansami  
dalszego rozwoju w globalnej kooperacji. Dzisiaj eksport 
spółek waha się od 30 do 33% wartości ich ogólnej sprze-
daży i z roku na rok systematycznie rośnie. Dlatego stra-
tegicznym celem Grupy Kapitałowej jest utrzymanie przez 
największe segmenty biznesowe pozycji lidera na rynku 
polskim oraz uzyskanie statusu liczącego się w skali Euro-
py dostawcy wysokiej jakości zaawansowanych produk-
tów na bazie aluminium oraz opakowań giętkich.  

Spośród kluczowych biznesów największymi sukcesa-
mi w ub. roku może pochwalić się Segment Systemów 
Aluminiowych, reprezentowany przez spółkę Aluprof, zaj-
mującą się projektowaniem i produkcją systemów archi-
tektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych. Ta 
firma – chciałbym to podkreślić – jest jednym z niewielu 
polskich przedsiębiorstw, które od kilkunastu lat czerpie 
zyski ze sprzedaży własnego know-how, umiejętnie zdo-

Kluczowe tematy: 

 » Kontynuacja rekordów  
 » silna pozycja Aluprof na 
rynku obiektowym 

 » Innowacyjne rozwiązania 
ułatwiają zdobycie nowych 
zamówień  

 » stabilna polityka dywiden-
dowa

bywając krajowy rynek systemów architektonicznych 
i zwiększając sprzedaż w krajach UE i Europy Środko-
wo-Wschodniej. Ciekawostką, bardzo zresztą symbolicz-
ną, jest fakt, że w 2012 roku systemy marki Aluprof wy-
korzystano aż w 169 nowych obiektach budowanych 
na terenie Polski, co stanowiło blisko połowę udziału 
w rynku obiektowym. To oznacza, że systemy Aluprof 
są traktowane przez inwestorów i architektów na rów-
ni z renomowanymi systemami największych firm euro-
pejskich. Co więcej, certyfikaty posiadane przez Aluprof 
zaświadczające o spełnianiu norm i wymagań, wydane 
przez notyfikowane laboratoria i instytuty badawcze w 
Anglii czy niemczech, otwierają przed firmą praktycz-
nie cały świat, gdyż są honorowane zarówno w Azji, na 
bliskim Wschodzie, jak i w Ameryce. Warto też dodać, 
że do bogatej oferty handlowej Aluprof dołączono w 
ostatnich latach nowatorskie rozwiązania mające na ce-
lu spełnienie rosnących wymagań budownictwa ener-
getycznego oraz pasywności budynków, które zgodnie 
z przyjętymi dyrektywami będą rozwijane i wspierane 
finansowo przez rządy krajów UE. 

Innowacyjność to dzisiaj perspektywa rozwoju, dro-
ga ku przyszłości. Cieszę się, że podąża już nią najwięk-
szy segment biznesowy grupy kapitałowej – Segment 
Wyrobów Wyciskanych, który przyjął jako credo swej 
działalności hasło: „More than extrusion”. W 2012 ro-
ku Segment powołał do życia Zakład Zaawansowanych 
Produktów Aluminiowych zajmujący się prefabrykacją 

dariusz mańko 
Prezes Zarządu

List Prezesa Zarządu

„Rok 2012 przybliżył Spółkę 
do realizacji strategicznych 
celów nakreślonych w stra-
tegii rozwoju do 2015 roku”.

Szanowni Akcjonariusze

nowoczesne portfolio pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłosć
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Rok 2012 był kolejnym rokiem rekor-
dów. Pomimo trudnego otoczenia 
makroekonomicznego Spółka odno-
towała większą sprzedaż,  wypraco-
wała też wyższy zysk.  

profili aluminiowych i gotowych komponentów aluminio-
wych. Zakład powstały na bazie dawnego zakładu obrób-
ki mechanicznej wyznaczył sobie za cel rozwinięcie współ-
pracy ze światowymi producentami z obszaru Automotive 
operującymi na rynkach Europy, Azji czy Ameryki. Dzię-
ki pierwszym zdobytym kontraktom od globalnych pro-
ducentów ma szansę wejść w obieg globalnej kooperacji i 
przekonać innych światowych producentów z pokrewnych 
branż do nawiązania bliższej współpracy. Dla Segmentu 
oznaczałoby to jeszcze wyższy poziom organizacji, zarzą-
dzania oraz możliwość udziału w globalnych projektach. 
Z pewnością sprzyjać temu będzie potencjał produkcyj-
ny Segmentu Wyrobów Wyciskanych – dysponuje on nie 
tylko nowoczesnymi prasami, ale także zapleczem w po-
staci Centrum badawczo-Rozwojowego, które dzięki no-
woczesnej aparaturze kontrolno-pomiarowej i badawczej 
jest najnowocześniejszym tego typu ośrodkiem w Pol-
sce oraz jednym z lepiej wyposażonych firmowych ośrod-
ków działających przy prasowniach w branży aluminiowej 
w Europie.

Ścieżką innowacyjności podąża także inna spółka z gru-
py kapitałowej – Alupol Packaging, która w ub. roku od-
notowała znaczący wzrost sprzedaży laminatów na bazie 
wielowarstwowych wysokobarierowych folii HbF9TM bę-
dących jej autorskim, innowacyjnym rozwiązaniem. Tego 
typu laminaty łączą aspekty ekologiczne z ekonomiczny-
mi i są przez to chętnie kupowane przez wszystkich od-
biorców opakowań. Rok 2012 przyniósł Alupol Packaging 
dalszy wzrost udziału sprzedaży produktów wysokoprze-
tworzonych, których największymi odbiorcami są globalne 
koncerny. Dzięki ciągle rozwijanej z nimi współpracy, spół-
ka miała możliwość uczestniczenia w realizacji nowych 
globalnych projektów opakowań. W efekcie tych prac, 
opakowania produkowane przez spółkę trafiły na rynki 
pozaeuropejskie, np. do  Meksyku, Kanady, USA, Australii, 
Maroka. Tak szeroka współpraca z globalnymi koncerna-
mi oraz dużymi i średnimi firmami byłaby niemożliwa bez 
licznych inwestycji, które spółka realizuje nieprzerwanie 
od 2006 roku, a dzięki którym może dopasowywać się do 
nowych trendów i szybko odpowiadać na rosnące wyma-
gania klientów. Potwierdzeniem najwyższego europejskie-
go poziomu reprezentowanego przez Alupol Packaging 
zakresie jakości produkowanych opakowań, terminowości 
dostaw oraz know-how było przyznanie spółce przez Gru-
pę nestle, drugi raz z rzędu, tytułu najlepszego dostawcy 
opakowań giętkich do europejskich zakładów nestle. To 
cieszy i utwierdza w przekonaniu o słuszności podjętych 
kilka lat temu decyzji inwestycyjnych.  

Uważam, że szansą rozwoju dla polskich firm jest 
udział w globalnej kooperacji. Jako Grupa zrobiliśmy w 
tym kierunku już dużo, ale proces ten wymaga jeszcze 
mocniejszego zaangażowania i podjęcia wyzwań, które 
wprowadzą nasze spółki do europejskiej elity biznesu. 
nie jest to zadanie łatwe, ale jak najbardziej realne, o 
czym przekonuje nas m.in. młoda i ambitna spółka Me-
talplast Stolarka, świadcząca usługi budowlano-monta-
żowe w zakresie montażu fasad aluminiowych. niepew-
ność polskiego rynku budowlanego, liczne bankructwa 
w tej branży zachęciły ją do kontynuacji działań i poszu-
kiwań nowych zleceń w krajach UE, w tym na niezwy-
kle trudnym rynku niemieckim, gdzie firma zrealizowała 
wcześniej kilka mniejszych obiektów. Intensywne dzia-
łania służb handlowych i technicznych przyniosły efek-
ty w postaci zawarcia kontraktów o łącznej wartości kil-
kunastu milionów EUR na realizację prac związanych z 
budową dwóch klinik medycznych i campusu uniwersy-
teckiego w niemczech. Innym sukcesem eksportowym 
było podpisanie przez spółkę kontraktu na wykonanie 
projektu i dostawę aluminiowych elementów fasado-
wych do realizacji 31-piętrowego wieżowca w nowym 
Jorku. Podobnie jak w przypadku kontraktu niemiec-
kiego o wygranej zadecydowały – oprócz ceny i jakości 
usługi – pozytywne doświadczenia amerykańskiego de-
welopera realizującego wcześniej z Metalplast Stolarka 
dwa inne obiekty.

bardzo dobre wyniki za 2011 rok umożliwiły spółce 
wypłatę – po raz dziesiąty w historii firmy – dywidendy 
dla akcjonariuszy. Jak do tej pory była to najwyższa dy-
widenda i wyniosła 5 zł na akcję. Spółka przeznaczyła na 
ten cel 46,1 mln PLn z zysku wypracowanego w 2011 
roku. Większość tej kwoty powędrowała na konta fun-
duszy emerytalnych, które posiadały ok. 75% akcji Gru-
py Kęty. Wierzymy, że tak duże zaangażowanie ze stro-
ny zarządzających OFE to efekt stabilności Spółki oraz 
otwartej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowe-
go, a także perspektyw rozwoju. 

Gwarancją bezpieczeństwa, ale także dalszego rozwo-
ju grupy kapitałowej jest nasza strategia na lata 2010-
2015. Ubiegły rok w dużej mierze przybliżył Spółkę do 
realizacji strategicznych celów i sprawił, iż dla większo-
ści segmentów biznesowych jednostkowe cele znajdują 
się już  na „wyciągnięcie ręki”. To napawa optymizmem        
i wiarą, że następne lata, choć być może okażą się wcale 
niełatwe – umożliwią pełną realizację strategii. 

Dariusz Mańko 
Prezes Zarządu

Kęty, 21 marca 2013 r.

  

Dariusz Mańko

wzrost zysku netto

wzrost sprzedaży

2,5%

5,3%
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W 2012 roku spółka przynależała do indeksu mWIG40, 
a jej udział w tym indeksie wynosił 3,08%. Udział spółki 
w indeksie WIG wynosi 0,54%.

Q1 Q2

Kalendarium 2012

Kurs akcji / wydarzenia / otoczenie

4    kwietnia

Zarząd spółki podejmu-
je uchwałę w sprawie 
propozycji wypłaty 
dywidendy za 2011 rok 
w kwocie 5 zł na akcję. 

17  kwietnia

Rada nadzorcza powołała zarząd VIII kadencji;  
w skład zarządu weszli dotychczasowi członkowie:  
Dariusz Mańko,  prezes Zarządu 
Adam piela,  członek Zarządu 

Francja wybiera socjalistę Francois 
Hollande na prezydenta.

najgłośniejsze IPO 2012 roku: 
Facebook zadebiutował na 
nASDAQ z ceną 42,05 dol.  

Wybuch kryzysu w branży 
budowlanej, czego efektem 
było wiele wniosków firm 
o ogłoszenie upadłości 
układowej. 

bank Lehman brothers, którego 
upadek 15 września 2008 roku stał 
się katalizatorem światowego kryzy-
su finansowego, poinformował, że 
wyszedł z bankructwa i 17 kwietnia 
zacznie spłacać swych wierzycieli.

Sejm przyjął ustawę, która zakłada 
stopniowe podniesienie wieku 
emerytalnego dla kobiet i męż-
czyzn do 67. roku życia. 

Władimir Putin zwyciężył 
w wyborach prezydenc-
kich i ponownie został 
prezydentem Rosji. 

KGHM kupuje kanadyj-
ską spółkę miedziową 
Quadra i staje się firmą 
o prawdziwie globalnym 
zasięgu i znaczeniu.

8   lutego 

publikacja prognoz wyników finansowych 
spółki i grupy kapitałowej na 2012 rok. 

17   lutego 

uruchomienie w Alupol 
packaging s.A. 9-war-
stwowej linii do produkcji 
wysokobarierowych folii 
tworzywowych

22   marca 

Kupno hali produkcyjnej o 
powierzchni 10 tys. m2 w Gole-
szowie do zaadaptowania i pro-
dukcji ekranów akustycznych.  
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11   maja 

Wybór spółki pricewaterhouse co-
opers sp. z o.o. na biegłego rewidenta 
spółki na lata 2012-2015 

29   maja 

Walne Zgromadzenie 
zatwierdza m.in. spra-
wozdania finansowe, 
zmiany w statucie oraz 
postanawia przeznaczyć 
część zysku netto w 
kwocie 46.128.315,00 zł 
na wypłatę dywidendy 
dla akcjonariuszy. 

26  kwietnia

uchwalenie 
programu 
motywacyjne-
go dla kadry 
menedżerskiej 

104,5 [1]

[1] – notowania Grupy Kęty z dnia 31.12.2011 
[2] – notowania Grupy Kęty z dnia 31.12.2012

97,7

M A R Z e cs t y c Z e ń l u t y K W I e c I e ń M A j c Z e R W I e c
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Główne indeksy giełdowe wystrzeliły w górę 

Fiasko szczytu UE: unijni 
przywódcy nie doszli do poro-
zumienia ws. budżetu na lata 
2014-2020. 

Preludium tzw. unii bankowej: 
ministrowie finansów krajów 
UE osiągnęli porozumienie w 
sprawie utworzenia central-
nego europejskiego nadzoru 
bankowego. nadzór ma dzia-
łać od 1 marca 2014 roku.  

barack Obama zwycięża walkę o 
reelekcję z Mittem Romneyem. 

Grecki rząd przedstawił nowy pakiet 
oszczędnościowy, przewidujący m.in. 
znaczne cięcia rent i emerytur, w za-
mian za to Grecja otrzymała pierwszą 
transzę pomocy – 44 mld euro

Decyzja  EbC o nieograniczonym skupowaniu 
obligacji zadłużonych krajów eurolandu, 
dzięki czemu spada oprocentowanie hiszpań-
skich i włoskich papierów do 6 proc. i poniżej. 

Wybucha tzw. LIbOR-gate: wychodzi na 
jaw, że największe europejskie banki 
manipulowały LIbOR-em. na banki 
nałożono milionowe kary, a spora część 
kadry zarządzającej bankami, które były 
zamieszane w aferę, została zwolniona.

Sukces Euro 2012: piłkarskie mistrzostwa okazały 
się wizerunkowym i organizacyjnym sukcesem. 
Zadowoleni zagraniczni kibice zostawili w Polsce 
miliard złotych. 

Rosja oficjalnie została 156. człon-
kiem Światowej Organizacji Handlu 
(WTO), w wyniku czego na WTO 
przypada 97 proc. światowego 
handlu.

Letnia Olimpiada w Londynie 

24   października 

Korekta prognozy wyników za 2012 r. Zarząd 
dokonuje podwyższenia prognozy skonsolido-
wanego zysku netto ze 104 mln zł do 120 mln  
oraz eBIt ze 133 mln do 151 mln zł.  

1   września

powołanie do życia Zakładu 
Zaawansowanych produktów 
Aluminiowych w ramach seg-
mentu Wyrobów Wyciskanych 
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Mimo iż 2012 to rok zmiennych nastro-
jów i dużej nerwowości (kłopoty Gre-
cji, Hiszpanii, Włoch i cierpiąca z tego 
powodu strefa euro, pojawiające się 
oznaki recesji w Europie Zachodniej i 
wreszcie zagrożenia związane z klifem 
fiskalnym w USA), główne indeksy war-
szawskiej giełdy zakończyły go najwyż-
szymi od 2009 roku wzrostami pro-
centowymi. Dla indeksu WIG roczna 
zmiana wyniosła ok. 26%, natomiast  
dla WIG20 ok. 20%. 

W ten pozytywny obraz rynku kapitało-
wego wpisują się notowania akcji Grupy 

9    września

emisja obligacji imien-
nych w ramach progra-
mu motywacyjnego dla 
kadry menedżerskiej 

4    grudnia

uzyskanie przez Alupol packa-
ging  dwóch zezwoleń strefowych 
na łączną kwotę wydatków  
inwestycyjnych do 30 mln zł 

5   października 

Rejestracja łącznej 
wysokości warunko-
wych podwyższeń 
kapitału zakłado-
wego

[2]144,9151,1

l I p I e c s I e R p I e ń W R Z e s I e ń p A ź D Z I e R n I K l I s t o p A D G R u D Z I e ń

największym IPO w 2012 roku była ofer-
ta Alior banku o wartości 511 mln euro, 
jednocześnie była to największa ofer-
ta publiczna prywatnej spółki w histo-
rii polskiego rynku kapitałowego. Druga 
największa oferta w Warszawie to IPO 
spółki ZE PAK o wartości 165 mln euro.

Dzięki takim sukcesom GPW nadal 
zwiększała udziały w wartości obrotu na 
giełdach Europy Środkowej i Wschod-
niej. Obrót akcjami na GPW stanowił 
53,7 proc. obrotów w regionie w 2012 r. 
wobec 50 proc. w 2011 r.

Kęty S.A., które rosły systematycznie od 
początku roku, kończąc prawie 39% dy-
namiką w stosunku do końca 2011 ro-
ku. Akcje spółki były przedmiotem reko-
mendacji 6 domów maklerskich, które 
łącznie wydały w ciągu całego roku 10 
rekomendacji.  

Rok 2012 przyniósł 19 debiutów na ryn-
ku głównym oraz 89 na newConnect  
i 64 na Catalyst. Kapitalizacja spółek 
krajowych na rynku głównym wzrosła 
o 17,3 proc. do 523,4 mld zł, a łączna 
kapitalizacja spółek krajowych i zagra-
nicznych o 14,2 proc. do 734,0 mld zł. 

wzrost kursu akcji 

38,7%
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Zarząd Spółki, podejmując decyzje w ra-
mach statutowych kompetencji, prze-
strzegał przepisów kodeksu spółek han-
dlowych przepisów dotyczących spółek 
giełdowych oraz Dobrych Praktyk Spó-
łek notowanych na GPW. Realizując za-
akceptowane przez Radę nadzorczą 
strategiczne cele Spółki, jak i jej bieżące 
zadania, Zarząd kierował się interesem 
Spółki, biorąc pod uwagę interesy akcjo-
nariuszy i pracowników Spółki. Starając 
się zapewnić przejrzystość i efektyw-
ność systemu zarządzania, Zarząd prze-
strzegał zasad działania w granicach 
uzasadnionego ryzyka gospodarczego, 
kierując się profesjonalnymi badaniami, 
analizami i opiniami.  

Władze spółki 

WproWadzenie

przebieg kariery
 » W Grupie Kęty od 1996 roku. 
 » Do 1999 roku dyrektor Segmentu 

Wyrobów Wyciskanych.
 » 1999-2005 – dyrektor i prezes zarzą-

du 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 jako członek zarzą-

du Grupy Kęty S.A. nadzoruje pracę 
działów: finansowego, nadzoru ka-
pitałowego, inwestycji kapitałowych, 
księgowości oraz IT.

funkcja
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

wykształcenie
Absolwent Akademii Rolniczej w Pozna-
niu. Ukończył także Zarządzanie Finan-
sami Przedsiębiorstw na Akademii Eko-
nomicznej w Katowicach.

w Zarządzie
od października 2000

funkcja
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

wykształcenie
Absolwent Akademii Ekonomicznej w 
Krakowie (Zarządzanie i Rachunkowość) 
oraz Śląskiej Międzynarodowej Szkoły 
Handlowej.

w Zarządzie
od stycznia 2006

lat 41

lat 45
dariusz mańko

adam Piela

Zarząd Grupy Kęty składa się obecnie  
z dwóch członków powołanych przez 
Radę nadzorczą na wspólną trzyletnią 
kadencję. 

Zarząd pod przewodnictwem Prezesa 
zarządza Spółką i reprezentuje ją na ze-
wnątrz. Do składania oświadczeń woli  
i podpisywania w imieniu Spółki wyma-
gane jest współdziałanie dwóch człon-
ków Zarządu albo jednego członka Za-
rządu łącznie z prokurentem. 

2 list prezesa Zarządu

kompetencje

Zarząd
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Rada nadzorcza Spółki, podejmując 
uchwały w ramach statutowych kom-
petencji, przestrzegała przepisów ko-
deksu spółek handlowych, Regulaminu 
Rady nadzorczej oraz zasad Dobrych 
Praktyk Spółek notowanych na GPW. 
Rada nadzorcza podejmowała uchwa-
ły zwykłą większością głosów na po-
siedzeniach przy zachowaniu wymogu 
kworum lub w trybie obiegowym, pod 
warunkiem, że wszyscy jej członkowie 
zostali powiadomieni o treści projek-
tu uchwały

Rada nadzorcza jest organem sprawu-
jącym nadzór i kontrolę nad Spółką.

Rada składa się z 5–6 członków powo-
ływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady 
nadzorczej trwa trzy lata. 

W 2012 roku Rada nadzorcza realizo-
wała wynikające w przepisów ksh oraz 
Statutu kompetencje nadzorcze, kole-
gialnie na posiedzeniach oraz w trybie 
obiegowym z wykorzystaniem tech-
nicznych środków komunikacji na odle-
głość. Wszyscy Członkowie Rady nad-
zorczej są członkami niezależnymi. 

Rada nadzorcza reprezentuje interesy Akcjonariuszy.  
na zakończenie 2012 roku ich struktura prezentowała się nastepująco:

przewodniczący  
Rady nadzorczej

w Radzie od: w Radzie od: w Radzie od: w Radzie od:

funkcja: funkcja: funkcja: funkcja:

51 Informacje dla Akcjonariuszy 

54 list przewodniczacego Rady nadzorczej

skład rady nadzorczej Grupy kęty s.a.: 

Krzysztof GłogowskiMaciej Matusiak Szczepan Strublewski Jerzy Surma

Komitet ds. Audytu Komitet ds. Wynagrodzeń

Zastępca przewodniczą-
cego Rady nadzorczej

członek  Rady 
nadzorczej

członek Rady 
nadzorczej

2002 2004 1999 2008

Struktura akcjonariuszy na dzień 31.12.2012

Praca w komitetach:

2 list prezesa Zarządu

kompetencje

w Radzie od:

funkcja:

Tadeusz Iwanowski

członek Rady 
nadzorczej

2008

efektywne zarządzanie korporacją jest istotne szczególnie 
w okresie rosnącej globalnej konkurencji. 

1

1 3

2

2 5

3 4

4

5

Pozostali 59,39% 

InG OFE 17,76%  

OFE PZU „Złota Jesień”  5,11%
Aviva OFE Aviva bZ WbK  17,74% 

Rada nadzorcza
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WproWadzenie

Kapituła Konkursu pracowa-
ła w trzech zespołach eksperc-
kich, które oceniały sprawozda-
nie z działalności (max 30 pkt), 
zastosowanie MSSF/MSR (40 
punktów), wartość użytkową ra-
portu rocznego (max 30 punk-
tów). Łącznie raport roczny mógł 
otrzymać 100 punktów. Kapitu-
ła na podstawie oceny trzech ze-
społów, oceniających sprawozda-
nie z działalności, zastosowanie 
MSSF/MSR oraz wartość użytko-
wą raportu rocznego przyzna-
ła Grupie Kęty 78,88 punktów na 
100 możliwych. 

awangarda innowacji
Grupa Kęty S.A. została uznana 
za najbardziej innowacyjną firmę 
sektora budowlanego w rankin-
gu tygodnika Wprost. W uzasad-
nieniu napisano, że nagrodę przy-
znano za odważną i skuteczną  
politykę inwestycji w innowacje.

Uzasadnienie redakcji Wprost:  
„Spośród wszystkich analizowanych 
spółek branży budowlanej Grupa 
Kęty zajęła najwyższe 52. miejsce na 
Liście 500 najbardziej innowacyjnych 
przedsiębiorstw w Polsce – opraco-
wanej przez Instytut Nauk Ekono-
micznych PAN, a będącej punktem 

historyczny awans

 • prezentację strategii na najbliższe la-
ta i podsumowanie realizacji za lata 
ubiegłe

 • opis problemów i potencjalnych zagro-
żeń spółki 

 • przedstawienie wniosków w przy-
stępnej formie krótkich i zwięzłych 
punktów, co zwiększa czytelność i 
przejrzystość

 • spis treści umożliwiający szybkie przej-
ście do poszczególnych sekcji i infor-
macji 

 • zwięzłą analizę sytuacji rynkowej 
 • sprawozdanie ze stosowania ładu kor-

poracyjnego i działań CSR 
 • Raport internetowy powinien umożli-

wiać pobranie i edytowanie danych. 

Co powinien zawierać 
dobry raport roczny:

– W czasach awersji do ryzyka, 
braku zaufania, skrajnych emocji 
inwestorów – od załamania do eu-
forii – kluczową rolę w komunika-
cji z rynkiem odgrywają raporty 
roczne. Ich wiarygodność, przej-
rzystość i rzetelność są trudne 
do przecenienia – zaznaczył prof. 
Waldemar Frąckowiak, przewodni-
czący Kapituły Konkursu podczas 
rozdania nagród w październiku 
2012 roku.

Z kolei inny członek Kapituły 
stwierdził, iż podstawowym celem 
konkursu jest promowanie rapor-

Dlaczego WPROST docenia 
innowacyjne firmy? 
bo to elita polskiej gospodarki. Chociaż 
polska gospodarka w rankingach inno-
wacyjności wypada blado, to kiedy prze-
analizowano dokładnie problem, oka-
zało się, że znaleziono zarówno firmy, 
jak i produkty oraz usługi, o których bez 
wstydu można powiedzieć, że są inno-
wacyjne na skalę światową. 

The Best Annual Report

ii nagroda
w kategorii 
"Przedsiębiorstwa"

Komunikacja, nagrody, innowacje
Grupa Kęty najbardziej innowacyjną firmą w sektorze budowlanym 

Raport roczny Grupy Kęty zdobył drugą nagrodę w kategorii  
„Przedsiębiorstwa” w konkursie The best Annual Report 2011 
organizowanym od 7 lat przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

wyjścia opracowania Wprost. Redak-
cja doceniła odważną i skuteczną  
politykę inwestycji w innowacje. Gru-
pa Kęty w 2008 roku tuż przed kry-
zysem otrzymała ponad 6 mln zł na 
budowę własnego centrum nauko-
wo-badawczego. Dzięki opracowaniu 
własnego know-how i wprowadze-
niu na rynek nowych produktów fir-
ma zwiększyła aktywność w nowych 
branżach – nie tylko budownictwie, 
ale również sektorze motoryzacyj-
nym, opakowaniach itd.  W efekcie 
w ubiegłym roku osiągnęła rekordo-
wy poziom półtora miliarda obrotów 
i 114 mln zł zysku netto. To wszystko 

nagroda dla lidera 
Wielka Perła dla Grupy Kęty za kon-
sekwentną realizację polityki i stra-
tegii przedsiębiorstwa oraz pozycję 
lidera  wśród najbardziej dyna-
micznych i najbardziej efektywnych 
przedsiębiorstw w Polsce.     Wielka perła dla Grupy Kęty 

www.irip.pl

sprawiło, że statuetka trafiła właśnie 
do Grupy Kęty”. 
 
„W dobie narastającej konkurencji 
na rynkach międzynarodowych i co-
raz szybszych zmian technologicz-
nych szansę na zwycięstwo i naj-
szybszy rozwój mają tylko te firmy, 
które postawią na szeroko rozumia-
ną innowacyjność – nowe rozwią-
zania, które wzmocnią ich pozycję 
konkurencyjną, a zarazem doprowa-
dzą do zwiększenia bazy przychodo-
wej i racjonalizacji kosztów”. 
(red. Michał Kobosko WPROST)

nagrodę przyznał miesięcznik  
polish Market oraz Instytut nauk 
ekonomicznych polskiej Akade-
mii nauk.

tów rocznych o największej war-
tości użytkowej dla akcjonariuszy 
i inwestorów. Inwestorzy oczekują 
informacji wiarygodnych i rzetel-
nych, opublikowanych w możliwie 
najkrótszym terminie. Szczególnie 
w kryzysie raporty roczne czytane 
są bardzo dokładnie i porówny-
wane do tych z poprzednich okre-
sów sprawozdawczych. 
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Grupa Kęty – holding w pigułce 
Rynek aluminium 2012 
Wpływ czynników zewnętrznych na działalntość grupy kapitałowej 
prognoza wyników na 2013 rok 
strategia rozwoju do 2015 – Rok trzeci 

10
12
14
16
17

RyneK

sztuk elementów aluminiowych 
wyprodukowanych i dostarczonych 
przez SWW do systemów 
antywibracyjnych Hutchinson

~ 1 200 000
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15Metalplast Stolarka 

Alupol Packaging

Alupol Packaging Kęty

Grupa Kęty

Aluform – Tychy

Alupol LLC Ukraina

16
spółek zależnych

3370
pracowników

3300
odbiorców

Grupa Kęty – holding w pigułce

Alu Trans SystemMetalplast Karo Złotów

Dekret Centrum 
Rachunkowe

Aluprof 

Aluprof UK

Aluprof DE

Aluprof Sys. Ukraina

Aluprof Sys. Romania

Aluprof Sys. Czech

Aluprof Hungary 

1
pozycja na polskim  
rynku aluminium

55 000
ton przerabianego 
rocznie aluminium

~

~

~

AKCESORIA  
BUDOWLAnE

SySTEMy  
TRAnSPORTOWE

WyROBy  
WyCISKAnE

SySTEMy  
ALUMInIOWE

OPAKOWAnIA  
GIęTKIE

USłUGI  
BUDOWLAnE

1107 967 557 352 285 35pracownicy:

Rynki:

Marki

produkty:  • wyroby wyciskane 
ze stopów aluminio-
wych, 

 • komponenty alumi-
niowe

 • aluminiowe syste-
my dla budownictwa 
(okienno-drzwiowe,  
fasadowe, rolet i 
bram), 

 • systemy stalowe

 • wielowarstwowe, wy-
sokobarierowe folie 
tworzywowe i lamina-
ty na bazie tworzyw 
sztucznych, papieru  
i aluminium

 • fasady aluminiowe, 
 • stolarka aluminiowa,  
 • drzwi przeciwpożaro-

we i antywłamaniowe, 
 • ekrany akustyczne 

 • okucia obwiedniowe 
dla stolarki PCV, drew-
nianej i aluminiowej, 

 • odlewy aluminiowe, 
 • zamki do drzwi

 • kompleksowe 
zabudowy  
pojazdów

Kęty, Tychy, Kijów bielsko biała,  
Manchester, Kijów, 
Schwanewede

Kęty, Tychy Goleszów k. Cieszyna Złotów k. Poznania Wrocław, KętyGłówne lokalizacje:

symbol:

segment:

 • budownictwo, 
 • wyposażenie wnętrz 

i reklama, 
 • hurtownie, 
 • transport, 
 • motoryzacja

 • budownictwo  • konc. spożywczych, 
 • cukierniczy, 
 • mleczarski, 
 • chemiczny i farma-

ceutyczny

 • budownictwo  • budownictwo  • transport,
 • motoryzacja  

22 30 34 36 3826
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packaging

Alupol
packaging

Wersja centralna
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W 2012 roku sytuacja na rynku 
surowcowym aluminium pomi-
mo ogólnego kryzysu nieznacznie 
się poprawiła. Globalna gospodar-
ka wchłonęła o 2,5% więcej te-
go surowca, co nie oznaczało jed-
nak proporcjonalnego rozłożenia 
wzrostu na wszystkie regiony. nie-
kwestionowanym liderem w świe-
cie od wielu lat zarówno w pro-
dukcji, jak i zarazem w konsumpcji 
aluminium są Chiny, które zano-
towały w ub. roku 11% wzrost. na 
przeciwnym biegunie znalazły się 
regiony, które równoważyły tak 
dynamiczny chiński wzrost i miały 
udział w ogólnym kryzysie świato-
wym. To przede wszystkim Euro-
pa (ze spadkiem - 12%) oraz Ame-
ryka Północna (-2%). Ten ostatni 
wynik byłby znacznie gorszy, gdy-
by nie ożywienie w branży mo-
toryzacyjnej w USA i rekordowa 
ilość sprzedanych samochodów 
(najwyższa od 30 lat). Dzięki temu 
wzrósł również popyt na alumi-
nium w związku z dostarczanymi 
do pojazdów elementami alumi-

Rynek aluminium 2012

Światowa konsumpcja aluminium wg sektorów przemysłu (%)

niowymi – wyciskanymi bądź od-
lewanymi. W efekcie już na jesieni 
zaczęła odwracać się tendencja i 
w ostatnim kwartale zanotowano 
lekki wzrost zużycia aluminium. 

Tymczasem rynki europejskie po-
zostawały w dalszym ciągu w sta-
gnacji, a nawet zmniejszającego 
się zapotrzebowania na alumi-
nium. Czynnikiem najistotniejszym 
był głęboki kryzys w branży moto-
ryzacyjnej, ograniczanie konsump-
cji i zamówień przez klientów. Ska-
la redukcji produkcji i konsumpcji 
w Europie wyniosła ok. 12%.  
W dalszym ciągu rozwijane były 
produkty technologicznie wyso-
ko zaawansowane z zastosowa-
niem aluminium, w szczególności 
w branżach: automotive i trans-
portowej (transport kolejowy). 
Dynamika rozwoju nowych pro-
duktów aluminiowych w branży 
automotive spowodowała, iż pro-
gnozowana krzywa wzrostu kon-
sumpcji i zastosowań również ule-
gła zdynamizowaniu. Teoretyczne 
estymacje zakładały wielkość za-
stosowania produktów aluminio-
wych w jednym samochodzie na 
poziomie ok. 144 kg, ale dzięki 
rozwojowi nowoczesnych produk-
tów wielkość tę zweryfikowano 
do 150 kg. Zweryfikowane zostały 
również prognozy co do dalszego 
rozwoju branży automotive. Ak-
tualnie dla modelowego pojazdu 
wyznaczono poziom 180 kg alu-
minium na pojazd i do tego będą 
dążyć producenci samochodów. 
Można przyjąć, że to jest kolej-
na bariera konsumpcji aluminium, 
przynajmniej na najbliższe lata 
do 2020 r. w branży automotive. 
Całość dowodzi, że prognozy na 
przyszłość są bardzo korzystne. 

Pozostałe
AGD

Folia alum.

Opakowania

Elektryczny

Maszynowy 
i wyposażenia

Transport i automotive

budowlano-konstruk.

6%
6%

8%

9%

12%

10%

25%

25%

Rok 2012 był rokiem dynamicz-
nego rozwoju nowych technolo-
gii z zastosowaniem aluminium, w 
szczególności w branży motory-
zacyjnej. brzmi to trochę jak pa-
radoks, gdyż jak pogodzić ze so-
bą dwa fakty: największy kryzys 
w motoryzacji i największy rozwój 
technologii w tej branży. To natu-
ralna kolej rzeczy; od lat wiadomo, 
że kryzys wyzwala nowe pokłady 
energii, nowych myśli i rozwiązań. 
W trudnych ekonomicznie cza-
sach poszukuje się zawsze jeszcze 
lepszych, jeszcze nowocześniej-
szych i jeszcze bardziej niezawod-
nych rozwiązań. W przypadku 
motoryzacji tymi rozwiązaniami są 
technologie z zastosowaniem alu-
minium. Równocześnie cały czas 
trwa wyścig o redukcję masy po-
jazdu, emisji CO2, wzrost bezpie-
czeństwa, a czynniki te razem po-
wiązane łączą się z  konsumpcją 
aluminium. 

Dlaczego tych efektów nie by-
ło widać bezpośrednio w zużyciu 
aluminium przez tę branżę? Otóż 
rozwój nowoczesnych produk-
tów i innowacji w branży nie jest 
w stanie zrównoważyć spadku za-
potrzebowania na aluminium spo-
wodowanego kryzysem i ogólnym 
ilościowym spadkiem zapotrzebo-
wania na pojazdy, co daje global-
ny spadek tonażowego zapotrze-
bowania aluminium. Przy takim 
rozwoju nowych produktów i in-
nowacji perspektywy dla tej bran-
ży są bardzo dobre. Ich efekty po-
znamy w terminie późniejszym i 
na pewno będą miały duży wpływ 
na wzrost konsumpcji aluminium 
w przyszłości. Te według prognoz 
mają się utrzymywać w przedzia-
le 4-6% r/r.  
Tradycyjnie głównym motorem 
światowej produkcji i konsumpcji 
aluminium są Chiny. To najwięk-
szy producent, importer i ekspor-

Główni konsumenci aluminium to tradycyjnie od lat dwa segmenty: budowlano-
konstrukcyjny oraz transport i automotive. Kryzys zredukował popyt na aluminium 
we wszystkich segmentach proporcjonalnie, ale w dalszym ciągu razem stanowią 
one prawie 50% całkowitej konsumpcji aluminium! 

Efektywniejsze kosztowo i eksploatacyjnie rozwiązania na bazie aluminium 
wydają się być niezwykle atrakcyjne dla wielu sektorów gospodarki.

wzrost światowej konsumcji 
aluminium w 2012 roku

+2,5%

rynek  Raport Roczny 2012  Grupa Kęty S.A. 12
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Źródło: Ducker Worldwide

Źródło: CRU

ter tego metalu. Znamienny ostat-
nio jest fakt, iż Chiny z eksportera 
stają się importerem wyrobów go-
towych. 

Kryzys 2012 roku dotknął rów-
nież branżę budowlaną, przez 
co w większości krajów na świe-
cie wskaźniki produkcji budow-
lanej były ujemne. Próbowano 
pobudzić segment budowlany, 
wprowadzając nowe innowacyj-
ne produkty typu solary czy pane-
le fotowoltaiczne. niestety w wie-
lu  krajach projekty inwestycyjne 
nie powiodły się, gdyż gospodar-
ki tych krajów albo społeczeństwa 
nie były jeszcze przygotowane na 
tak innowacyjny produkt bądź nie 
otrzymały wsparcia finansowe-
go administracji lokalnej. Zdarzało 
się, że innowacyjnym ideom towa-
rzyszył brak wiary w powodzenie, 
zbyt małe budżety firm inwestu-
jących, które zwykle interesu-
je szybki zwrot z inwestycji, a nie 
długoterminowe inwestowanie.  

Ocenę rynku aluminium w 2012 
roku najlepiej chyba oddaje wy-
kres cen tego surowca. natural-
nie jak to na giełdzie ma on swoje 
amplitudy, okres wzrostu i spad-
ku, okres poziomu równowagi. 
najistotniejszą informacją jest ta, 
że w ciągu roku, tj. od 2 stycz-
nia do 30 grudnia 2012 r., wartość 
aluminium pozostała na niezmie-
nionym poziomie, co świadczy o 
całorocznej sile rynku i stabilnym 
popycie na ten metal. 
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OKRES Afryka
Azja (bez 
Chin)

Ameryka 
Płn.

dane  
nierapor-
towane

Ameryka 
Płd.

Europa 
Zach.

europa centr.  
i Wschodnia Oceania

Kraje  
Zatoki 
Perskiej Chiny Suma

średnia 
dzienna 
produkcja

2012 1,639  2,535 4,851 600 2,052  3,605 4,323 2,186  3,662  19,754 45,207  123.5 

2011 1,805 2,533 4,969 576 2,185 4,027 4,319 2,306 3,483 17,786 43,989 120.5

2010 1,742 2,500 4,689 732 2,305 3,800 4,253 2,277 2,724 16,131 41,153 112.7

suma za okres 130,349

Produkcja aluminium pierwotnego za lata 2010-2012 w tys. ton

analiza zawartości aluminium w pojazdach w przyszłosci

87,3

150

Zastosowanie produktów aluminiowych w jednym samochodzie to ok. 144 kg; dzięki rozwojowi nowoczesnych produktów 
wielkość tą zweryfikowano do 150 kg. Prognozy dalszego rozwoju branży automotive są obiecujące. Aktualnie dla modelowego 
pojazdu wyznaczono poziom 180 kg aluminium na pojazd i do tego będą dążyć producenci samochodów.
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Wpływ czynników zewnętrznych 
na działalność grupy kapitałowej 

koniunktura na rynkach
Spółki grupy kapitałowej narażone są na wahania ko-
niunkturalne występujące zarówno w polskiej gospo-
darce, do której trafia ok. 68% sprzedaży, jak i gospo-
darkach pozostałych krajów europejskich, będących 
odbiorcami ok. 32% całości sprzedaży grupy. Szcze-
gólne znaczenie dla rozwoju sprzedaży ma sytuacja 
na rynkach niemiec, Czech i Ukrainy, do których tra-
fia ok 60% sprzedaży zagranicznej, a także w mniej-
szym stopniu na rynkach Austrii, Słowacji, Węgier, 
Włoch, belgii, Wielkiej brytanii, Holandii oraz Szwajca-
rii. Jednocześnie analiza struktury branżowej pozwala 
zauważyć dużą koncentrację sprzedaży grupy na sek-
torze budowlanym (ok. 60% wartości sprzedaży skon-
solidowanej). Oznacza to, że wszystkie czynniki wpły-
wające na koniunkturę w budownictwie (dostępność 
kredytów, poziom inwestycji) na rynku krajowym i 
głównych rynkach eksportowych mają istotny wpływ 
na osiąganą przez grupę kapitałową sprzedaż.

Spółka w zakresie kształtowania cen sprzedaży wyrobów wyciskanych jest uzależniona od 
światowych cen aluminium, które mogą mieć istotny wpływ na zmiany wartości sprzedaży, 
osiąganej rentowności i wyników finansowych oraz poziom kapitału obrotowego. 

Polityka celna ue 
Od maja 2007 roku zostało obniżone z 6% na 3% 
cło na aluminium sprowadzane z krajów byłego 
ZSRR, które jest głównym źródłem podstawowego 
surowca spółki. Kontynuacja tych działań, a więc 
redukcji do 0% w kolejnych latach, może korzyst-
nie wpłynąć na osiągane przez spółkę wyniki finan-
sowe. Z kolei powrót do poprzednich stawek (6%) 
niekorzystnie wpłynie na wyniki finansowe. 

dostępność surowców 
Podstawową grupą surowców wykorzystywanych 
w grupie kapitałowej jest aluminium pierwotne, 
złom aluminiowy, a także półprodukty bazujące na 
aluminium (blacha i taśma aluminiowa oraz wlewki 
z aluminium i jego stopów). Przy produkcji opako-
wań giętkich wykorzystywane są dodatkowo róż-
nego rodzaju folie i granulaty tworzyw sztucznych 
(polietylen, polipropylen), papier drukowy oraz far-
by, kleje i lepiszcza. Listę głównych pozycji surow-
cowych uzupełniają: akcesoria do produkcji syste-
mów aluminiowych oraz półprodukty stalowe. Ze 
względu na konieczność utrzymania wysokiej jako-
ści produkcji polityka zakupowa grupy opiera się 
na współpracy z wyselekcjonowanymi dostawcami 
gwarantującymi odpowiedni standard współpracy. 
Jednocześnie podstawowym założeniem jest taka 
dywersyfikacja dostawców, aby zapewnić bezpie-
czeństwo i utrzymanie konkurencyjności dostaw. 
Poniższy wykres prezentuje strukturę zakupów po-
szczególnych grup surowcowych (wg wartości za-
kupów) za 2012 rok.

Struktura odbiorców eksportu (%)

Struktura asortymentowa zakupów surowców (%)

374 mln zł
wydatki inwestycyjne 2009-2012

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

98,3

Ukraina  28%
Czechy  12%
niemcy  11%

półprodukty z aluminium 38%  
aluminium i złom 19% 

Pozostałe  17%
Słowacja  4%

Rosja  4%
belgia  6%

Holandia  7%
Szwajcaria  11%

pozostałe  9%
papier dla opakowań  2%
półprodukty stalowe  5%

szkło  4%
farby, lakiery, lepiszcza, kleje 8%

tworzywa sztuczne  9%
akcesoria  do systemów  6%
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kredyty 
Spółki grupy kapitałowej systematycznie inwestują 
środki pieniężne w dalszy rozwój techniczny i techno-
logiczny, wspierając się finansowaniem zewnętrznym. 
Ponadto ze względu na obowiązujące na rynku stan-
dardy częściowo finansują swoich klientów, udziela-
jąc im kredytu kupieckiego. Oznacza to, iż pomimo 
wypracowywanych środków pieniężnych z działalno-
ści operacyjnej, ograniczenie w dostępie do finanso-
wania zewnętrznego w postaci kredytów bankowych 
może mieć istotny wpływ na możliwości rozwojowe 
spółki. Może również wpłynąć na poziom wypłacanej 
przez Grupę Kęty S.A. dywidendy. Poziom stóp pro-
centowych będzie bezpośrednio wpływał na koszty 
finansowe wykazywane przez poszczególne spółki,  
a zatem na osiągany wynik netto. 

Poniższe zestawienie przedstawia wartość posiada-
nych przez grupę kapitałową kredytów wg stanu na 
dzień 31 grudnia 2011 i 2012 roku.

Waluta przychodów (%) Waluta kosztów (%)

PLn  
EUR 
USD

50% 
48% 
2%

PLn 
USD  
EUR

50%  
25% 
25%  

ceny surowców
Grupa kapitałowa w zakresie kształtowania cen 
sprzedaży wyrobów wyciskanych jest uzależniona od 
światowych cen aluminium, które mogą mieć istotny 
wpływ na zmiany wartości sprzedaży, osiąganej ren-
towności i wyników finansowych oraz poziom kapitału 
obrotowego. Całość zaopatrzenia w aluminium pier-
wotne, jak i półprodukty na bazie aluminium (wlew-
ki), które są podstawowym surowcem wykorzystywa-
nym w procesach produkcyjnych, realizowana jest w 
oparciu o ceny aluminium, ustalane na Londyńskiej 
Giełdzie Metali. Gwałtowny wzrost cen aluminium 
pierwotnego, jeżeli nie zostanie zrównoważony wzro-
stem cen produktów, może mieć istotny niekorzyst-
ny wpływ na wyniki finansowe. Aby ograniczyć ryzy-
ko związane z wahaniami cen aluminium, spółki grupy 
kapitałowej stosują formuły cenowe oparte na giełdo-
wych notowaniach aluminium, przenosząc częściowo 
ryzyko na klientów lub też zawierają transakcje termi-
nowe typu futures na zakup aluminium. W przypad-
ku pozostałych grup surowcowych spółki grupy kapi-
tałowej nie wykorzystują instrumentów pochodnych 
do zabezpieczania swojej ekspozycji. W wybranych 
przypadkach stosowane są natomiast mechanizmy 
indeksacji cen produktów w zależności od kształtowa-
nia się cen głównych grup surowców (np. sztucznych 
tworzyw i papieru w Segmencie Opakowań Giętkich). 

kursy walut 
Wg szacunków spółki w 2012 roku ok. 50% sprzeda-
ży było realizowane w złotówkach, natomiast ok. 48% 
stanowiła sprzedaż denominowana w EUR. Pozosta-
łe 2% stanowiła sprzedaż rozliczana w USD. Po stro-
nie kosztowej ok. 50% kosztów to koszty ponoszone 
w PLn, 25% to koszty denominowane w USA oraz ok. 
25% kosztów to koszty denominowane w EUR. biorąc 
powyższe pod uwagę, kształtowanie się kursu PLn w 
stosunku do EUR oraz USD, a także kurs EUR do USD 
będą miały istotny wpływ na osiągane przez spółkę 
wyniki. Spółki grupy kapitałowej podejmują działania 
w celu ograniczenia ryzyka walutowego poprzez za-
wieranie terminowych transakcji walutowych typu for-
ward, zakup opcji czy też poprzez utrzymywanie czę-
ści zadłużenia w walutach obcych. 

Segment Konkurencja

SWW Sapa Aluminium, Hydro Aluminium, yawal oraz Final (grupa 
yawal), Eurometal, Cortizo, Kaye Aluminium, Extral Aluminium 
i Aliplast.

SSA Sapa building System, Schuco, Hydro building System, Ponzio, 
yawal, Aliplast, blyweert, Heroal, Alukon, Reynaers. 

SOG Amcor, Constantia Teich, Mondi Packaging, nordenia, Suomi-
nen Polska, Fuji Seal Polska. 

SUb Rynek rozdrobniony, kilkadziesiąt prywatnych przedsiębiorstw 
o obrotach rocznych nieprzekraczających 40-50 mln zł.

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

(w tys PLn) 2012 2011 zmiana

Kredyt długoterminowy 51 605 52 886 -1 281

Kredyt krótkoterminowy 254 199 224 518 +29 681

Razem 305 804 277 404 +28 400

konkurencja 
Począwszy od lat 90. XX wieku obserwowany jest 
stały wzrost konkurencji ze względu na atrakcyj-
ność rynku polskiego oraz bliskość rynków Europy 
Wschodniej. W trakcie roku 2012 ilość konkurentów 
w poszczególnych segmentach biznesowych nie ule-
gła istotnym zmianom. Według oceny Zarządu głów-
nymi konkurentami w poszczególnych obszarach biz-
nesowych są:

Kredyty (stan na dzień 31 grudnia)

Źródło: opracowanie własne

wzrost zadłużenia

10,2%
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budżet na 2013 rok zakłada, że  
w związku z utrzymującą się na 
rynkach światowych niepewnością 
oraz brakiem wyraźnych sygna-
łów  poprawy sytuacji, segmen-
ty biznesowe działające w ramach 
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty 
S.A. będą zmierzały do powtórze-
nia wyników z 2012 roku. bazu-
jąc na przyjętych założeniach do-
tyczących kształtowania się cen 
surowców oraz kursów walut, 
największe biznesy grupy kapita-
łowej prognozują wzrost sprzeda-
ży:  Segment Wyrobów Wyciska-
nych do kwoty 659 mln zł (wzrost 
+12%), a Segment Systemów Alu-
miniowych do kwoty 602 mln zł 
(wzrost +6%). Pozostałe segmen-
ty zakładają powtórzenie dobrych 
wyników sprzedaży z 2012 roku,  
a mianowicie: Segment Opakowań 
Giętkich zamierza osiągnąć 350  

rynek

mln zł przychodów ze sprzedaży, 
Segment Usług budowlanych – po 
rekordowych wynikach sprzedaży 
w 2012 roku (ok. 224 mln zł) – pro-
gnozuje ok. 190 mln zł sprzedaży,  
z kolei Segment Akcesoriów bu-
dowlanych osiągnie ubiegłoroczny 
poziom 40 mln zł sprzedaży.

Zarząd prognozuje, iż pomimo nie-
korzystnego otoczenia rynkowego 
skonsolidowany zysk z działalno-
ści operacyjnej wyniesie 141 mln 
zł, a więc będzie tylko o 1,4 mln zł 
niższy niż w 2012 roku. Główny-
mi czynnikami wpływającymi na je-
go poziom będą: wzrost wolumenu 
sprzedaży i poprawa efektywności 
po stronie dodatniej oraz wzrost 
kosztów produkcji (koszty pracy, 
amortyzacja, usługi) i spadek cen 
sprzedaży niektórych grup produk-
tów po stronie ujemnej. 

Założenia makroekonomiczne

cena aluminium 

inflacja roczna  

średni kurs USD  

średni kurs EUR 

relacja EUR/USD 

wzrost PKb

2250 USD/tonę 

2,7%  

3,28 zł  

4,10 zł 

1,25 

2,0%

Rok 2013, choć z wielu względów może okazać się 
niełatwy dla globalnej i europejskiej gospodarki, powinien 
być kolejnym krokiem do realizacji strategicznych celów 
zawartych w strategii do 2015 roku.

Prognoza wyników na 2013 rok

Zakładane saldo działalności fi-
nansowej w 2013 roku wyniesie 
-14,6 mln zł i bazuje ono wyłącz-
nie na kalkulacji kosztów kredytu 
(nie uwzględnia żadnych ewentu-
alnych przychodów finansowych, 
np. odsetek od lokat, odsetek 
od przeterminowanych należno-
ści, itp.). W efekcie skonsolidowa-
ny zysk netto kolejny rok z rzędu 
przekroczy granicę 100 mln zł  
i osiągnie poziom 104,5 mln zł. 

Wartości prognozowane  
na 2013 rok

Przychody  ze sprzedaży*

EBIT*

EBITDA*

Zysk netto*

Wydatki inwestycyjne

1568

1683

98,3

140,5**

117,0

104,5

7%

1%

1%

11%

*

**

prognoza

kwota ok. 48,3 mln zł stanowi 
przesunięcie płatności z projektów 
inwestycyjnych 2012 roku, natomiast 
kwota ok. 13,4 mln zł to projekty, 
które zostały przyspieszone (pierwotnie 
planowane na lata 2014-2015).

142,1

140,8

224,2

222,5

1000 1500

200

mln zł

mln zł

500

100

0

0

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

Głównymi elementami o charakterze operacyjnym, wspierającymi 
realizację prognoz sprzedaży będą: 

1. Dalszy rozwój na rynkach zagranicznych pomimo widocznych 
sygnałów spowolnienia

2. Modelowanie organizacji pod kątem nowych wyzwań związanych 
z wejściem do coraz bardziej wymagających grup klientów. 

3. Rozwój oferty produktowej o nowe, innowacyjne rozwiązania 
dostosowane do potrzeb rynku, a nawet kreujące te potrzeby.

 Raport Roczny 2012  Grupa Kęty S.A. 16



1470
2011

1510
Prognoza 2012 

Strategia rozwoju do 2015 – rok trzeci

W połowie realizacji strategii roz-
woju na lata 2010-2015 Grupa Ka-
pitałowa Kęty zrealizowała założe-
nia dotyczące wzrostu kluczowych 
parametrów, takich, jak: sprzedaż, 
EbITDA, zysk netto. Realizacja roz-
woju produktowego oraz progra-
mu inwestycyjnego jest również 
zaawansowana zgodnie z wcze-
śniejszymi planami.

sprzedaż i zyski
Rekordowa sprzedaż w historii 
Grupy Kapitałowej miała wpływ 
na osiągnięte również rekordo-
we wyniki dzięki porównywalnym 
wzrostom na rynku polskim i ryn-
kach zagranicznych. Z kolei kształ-
towanie się kursów walut oraz 
podstawowych surowców podle-
gało nieustannym zmianom, które 
potęgowały elementy niepewno-
ści na rynkach działań spółek gru-
py kapitałowej. 

292

110
53

1568

1900

588

730

564

670

344
380

224 200

38
74

Kluczowe wartości finansowe grupy (mln zł)

Przychody ze sprzedaży w poszczególnych segmentach (mln zł)
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176

1111

224
325

1568
Realizacja 2012

realizacja: 2012

Założenia i realizacja strategii: 2009-2015

Realizacja prognoz przychodów ze sprzedaży 2012 (mln zł)

390

357

SWW SSA SOG

SUB SAB

09

09 09

09

090909

12 15

12 15 12 15

12 15

12 1512 1512 15

Przychody  
ze sprzedaży

EBITDA

wyzwania i plany na 2013 
Wyzwania stojące przed GKK w 
kolejnych latach realizacji strategii 
są obecnie związane z rozwojem 
sprzedaży na rynkach zagranicz-
nych oraz zakończeniem w 2013 
roku głównych części planu inwe-
stycyjnego, a  także doskonale-
niem struktury organizacji.

W roku 2013 spółka zamierza 
osiągnąć główne cele planów in-
westycyjnych, co w konsekwen-
cji spowoduje mniejsze nakłady 
na realizację strategii w kolejnych 
latach. Dalsze etapy kształtowa-
nia organizacji w kierunku mode-
lu korporacyjnego oraz wprowa-
dzania rozwiązań zwiększających 
efektywność są nieodłączną czę-
ścią działania w celu realizacji 
strategii. Rozwój współpracy  
z klientami strategicznymi działa-
jącymi w wielu krajach jest szcze-
gólnie istotny dla wszystkich seg-
mentów.

segment 2012 2013*

prognozo-
wany  
wzrost na  
2013 rok

Wymagany  
cAGR**  
w okresie 
2014-2015 2015

SWW 588 659 12% 5,2% 730

SSA 564 602 6% 5,5% 670

SOG 344 350 2% 4,2% 380

SUb 224 190 -15% 2,6% 200

SAb 38 40 5% 35,9% 74

Dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej

Przychody ze sprzedaży 1 568 1 683 7% 6% 1 900

EbITDA 224,2 222,5 -1% 21% 325

Wydatki inwestycyjne 98,3 140,5 43%

Przychody ze sprzedaży (mln zł)

* - prognoza

** – CAGR (Compound Annual Growth Rate) – złożona średnia roczna stopa wzrostu
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Grupa Kęty – biznesy w liczbach 
Wyroby wyciskane (sWW)
systemy aluminiowe (ssA) 
opakowania giętkie (soG) 
usługi budowlane (suB) 
Akcesoria budowlane (sAB) 
systemy transportowe 
Inwestycje / cBR / plany 

20
22
26
30
34
36
38
40

BIZnesy

Wierzymy, 
iż innowacyjność  

rozwiązań oferowana 
europejskim klientom, będąc 

kluczem do rynkowej ekspansji, 
jest również środkiem do 
osiągniecia celów obecnej 

strategii
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SEGMEnTy

Struktura sprzedaży 2012 (mln zł)

EBIT (mln zł)

587,6

38,8

189,6 mln zł

111,5 mln zł

137,1 mln zł

32%
167,2 mln zł
30%

425,4*   162,2 541,8*    22,6

564,4

70,5

SEGMEnTy SUMARyCZnIE  SEGMEnTy InDyWIDUALnIE

wyroBy wyciskane systemy aluminiowe

Dynamika poziomu sprzedaży segmentów

w
ar

to
ść

 s
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ze
da

ży
 w

 2
01

2

SUB

SWW
mln zł

SAb

SOG

SSASWW

Przychody ze sprzedaży (mln zł)

Udział w sprze- 
daży grupy (%) 

Udział w sprze- 
daży grupy (%) 

22 26

38,8 70,5
40,8

suma:

suma:

25%

56,5

2011

2011

2012

2012

587,6 564,4
597,2

1,6%

4,9%

507,2

11%

do wewnątrz grupy
na zewnątrz grupy

Eksport w przychodach (%)

Kluczowe kraje

SAB

SSA

* – skonsolidowane przychody ze sprzedaży na zewnątrz grupy kapitałowej 

Grupa Kęty – biznesy w liczbach

poz.
SUb

SSA

SWW

36%37%

 • niemcy
 • Ukraina
 • Włochy
 • Wielka brytania
 • Austria

 • Czechy i Słowacja
 • niemcy
 • Wielka brytania
 • belgia
 • Ukraina
 • Węgry

Biznesy

-10%              0%              10%              20%             30%             40%               
zmiana wartości sprzedaży r/r 

SOG
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71,3 mln zł

19,7 mln zł

5,8 mln zł

119,1 mln zł
33%

20,4 mln zł
9%

8,0 mln zł
21%

341,4*     2,3 220,2*    3,8 24,9*    13,3 15,9*     9,4

343,7

44,4

224,0

1,2

38,2

2,3

25,3

-

-

akcesoria Budowlane PoZostała dZiałalnośćoPakowania Giętkie usłuGi  Budowlane

Komentarz

SAb SST + inneSUbSOG

Udział w sprze- 
daży grupy (%) 

Udział w sprze- 
daży grupy (%) 

Udział w sprze- 
daży grupy (%) 

Udział w sprze- 
daży grupy (%) 

30 34 36

44,4
9,2

suma:

suma:

suma:

18,6% 87% 32,4%

54,5
1,2

3,4
2,3

345,8
224,0343,7

0,5%

168,9 38,0
38,2

91,7
25,3

33% 0,5%

22% 14% 2% 1%

 • Ukraina
 • Czechy
 • niemcy
 • Szwajcaria

 • niemcy  • Stany Zjednoczone
 • bialorus
 • bulgaria
 • Rosja

72,4%

Dzięki silnej pozycji na rynku krajowym 
oraz rosnącemu eksportowi Grupa 
Kapitałowa systematycznie zwiększa 
przychody ze sprzedaży. Ich wzrost 
to przede wszystkim zasługa nowo-
czesnego portfolio produktów i inno-
wacyjnych rozwiązań, a także dobre-
go wizerunku całej Grupy Kęty wśród 
klientów działających na rynkach eu-
ropejskich.  

Obecnie szansą dalszego rozwoju eks-
portu jest udział w globalnej koopera-
cji, dzięki której produkty Grupy Kapita-
łowej trafiają do najdalszych zakątków 
świata - od Chin po Kanadę. To duży  
skok i jakościowa zmiana. Zrealizowa-
ne procesy inwestycyjne w połączeniu z 
lepszą koniunkturą gospodarczą powin-
ny sprzyjać w najbliższych latach zwięk-
szeniu sprzedaży na rynku krajowym i 
na rynkach zagranicznych.  

-10%              0%              10%              20%             30%             40%               
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587,6
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 

38,8
Zysk z dział. operacyjnej (mln zł)

Udziały w rynku

pozostali

sWW 

67%

33%

potencjał rynku (mln ton)
liczba pras

Wielkość rynku vs liczba pras

150
ton

40
pras
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127
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09

112

29
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106

30

12

105

33

13

Kontekst krajowy

osiowa i dwuwrzecionowa, która 
w pełnym biegu automatycznym 
potrafi wykonywać skomplikowa-
nie operacje obróbki mechanicz-
nej. Dodatkowo zakład posiada 
szereg mniejszych maszyn, któ-
re wykonują proste operacje ob-
róbki mechanicznej i są niezwykle 
użyteczne w przypadku realizacji 
mniejszych zamówień. Mając tak 
szerokie spectrum maszyn i urzą-
dzeń, Zakład Zaawansowanych 
Produktów Aluminiowych jest w 
stanie zaoferować szeroki zakres 
serwisu, a także realizować indy-
widualne zamówienia. Dodatkowo, 
dysponując zapleczem finanso-
wym, surowcowym oraz kompe-
tencjami pracowników całego Seg-
mentu Wyrobów Wyciskanych, 
gwarantuje sobie i segmentowi 
dalsze sukcesy na rynkach mię-
dzynarodowych.

Wyroby wyciskane (SWW)

357,7
461,3

501,5
597,2

587,6

49,7
29,0

40,8
38,8

31,5

CnC. Przyszłość będzie jednak wy-
magała od firm coraz większego 
zaangażowania w kierunku klien-
ta i zwiększenia bezpośredniej  z 
nim kooperacji, czego efektem bę-
dą zwiększone dostawy prefabry-
kowanych profili bezpośrednio na 
linie produkcyjne zamawiające-
go. Dlatego mottem działania Seg-
mentu Wyrobów Wyciskanych jest 
hasło „More than extrusion”. 

strategia nowoczesności  
W strategii Segmentu Wyrobów 
Wyciskanych biznesem stanowią-
cym o nowoczesnym obliczu jest 
Zakład Zawansowanych Produk-
tów Aluminiowych, powstały  
w 2012 roku na bazie dawne-
go Zakładu Obróbki Mechanicz-
nej i zajmujący się prefabrykacją 
profili aluminiowych. W obecnym 
stanie jest on dobrze wyposażo-
ny technicznie – dysponuje około 
40 specjalistycznymi urządzenia-
mi: w tym kilkoma piłami jedno- i 
dwugłowicowymi, kilkoma centra-
mi CnC (Computerized numerical 
Control) oraz licznymi urządzenia-
mi służącymi m.in. do piasko-
wania, śrutowania, gradowania, 
wykrawania, frezowania, itd. naj-
bardziej specjalistycznym, a za-
razem unikatowym urządzeniem 
jest japońska tokarka CnC, ośmio-

utrzymanie pozycji lidera na rynku krajowym, a także nacisk na sprzedaż eksportową służyły 
budowie wizerunku sWW  wśród zagranicznych klientów jako ważnego partnera z europy 
środkowo-Wschodniej z bardzo szeroką ofertą asortymentową. 

Kluczowe wydarzenia

 » powołanie do życia Zakładu Za-
awansowanych produktów Alu-
miniowych. 

 » Realizacja i uruchomienie pro-
dukcji pierwszych zleceń i dłu-
goterminowych kontraktów na 
zaawansowane technologiczne 
produkty aluminiowe w ZZpA.  

 » Wdrożenie nowoczesnych roz-
wiązań informatycznych obej-
mujących planowanie w czasie 
rzeczywistym (Aps) oraz wspo-
magające zarządzanie produk-
cją (Mes). 

 » pięć lat funkcjonowania prasow-
ni Alupol llc w Borodiance na 
ukrainie.  

Sprzedaż terytorialnie (mln zł)

Polska

UE bez Polski

Pozost. Europa

Inne

398,0

139,2

42,4

7,8

Ciągły rozwój przemysłu wspar-
ty informatyzacją i rozwojem tech-
nik komunikacyjnych sprawia, że 
zmienia się istota funkcjonowa-
nia europejskich firm, również tych 
należących do większych korpo-
racji. Stały się one bardziej nowo-
czesne i wymagające wobec swo-
ich dostawców, od których kupują 
coraz częściej gotowe komponen-
ty nadające się natychmiastowe-
go montażu w samochodach, au-
tobusach, pojazdach szynowych. 
Dzisiaj prefabrykacja profili alumi-
niowych wiąże się z bardzo wie-
loma operacjami na maszynach 

12
11
10
09
08

12
11
10
09
08

4,9%

1,6%

Rozwój nowych technologii oraz 
pozyskiwanie zaawansowanych, 
międzynarodowych klientów nie 
oznacza odejścia od podstawo-
wego biznesu, którym jest współ-
praca z wieloma krajowymi pro-
ducentami z branż: budowlanej, 
wyposażenia wnętrz, elektrotech-
nicznej, maszynowej. Utrzyma-
nie pozycji lidera na rynku kra-
jowym, a także mocny nacisk na 
rozwój eksportu ma służyć utrwa-
leniu w świadomości klientów za-
granicznych, że istnieje w Europie 
Środkowo-Wschodniej poważny 
partner z bardzo szeroką ofertą 
asortymentową. 

Biznesy

grupakety.com
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Tychy KijówKęty

sprzedaż zagraniczna

Obszary sprzedaży 
Pozostałe kraje 
Zakłady 

EUROPA

ŚWIAT

cernów z branży automotive, ko-
lejowej i transportowej trafiał tak 
naprawdę do kilkunastu lokalizacji 
na kilku kontynentach. Inną zaletą 
współpracy z koncernami okaza-
ły się długoletnie kontrakty, które 
zagwarantowały stabilność zamó-
wień i pozwoliły na optymalizację. 
W tym okresie rozwinięte zosta-
ły także nowe technologie, m.in. 
CnC, spawanie, gięcie, cięcie pre-
cyzyjne, wielkoseryjne, rozszerzo-
no znacznie zakres badań labo-
ratoryjnych, a obecnie wdrażane 
są nowoczesne rozwiązania infor-
matyczne obejmujące planowanie 
w czasie rzeczywistym (Advanced 
Planning System) oraz wspomaga-
jące zarządzanie produkcją (Ma-
nufacturing Execution System). 

inwestycje wspierające sprze-
daż 
Dzięki prefabrykacji profili SWW 
rozwija sprzedaż do branży auto-
motive i transportowej, dostarcza-
jąc do nich łącznie kilkaset typów 
części o zróżnicowanym stopniu 
wykonania a miesięczne dostawy 
tylko do firm z branży transpor-
towej wahają się od kilku do kilku-
nastu tysięcy komponentów. Od 
ubiegłego roku wiele z nich pro-
dukowanych jest na nowej prasie 
o nacisku 35Mn uruchomionej w 
Kętach. Przy projektowaniu tej li-
nii produkcyjnej wykorzystano naj-
lepsze światowe doświadczenia, 
przez co udało się zaprojektować 

dostawca i partner biznesowy 
Pomocne w rozwoju zarówno sa-
mego Zakładu Zawansowanych 
Produktów Aluminiowych, jak i ca-  
łego Segmentu powinno być udo-
skonalenie obowiązujących pro-
cesów i procedur, rozwijanie na-
rzędzi informatycznych, a także 
zmiany optymalizujące i zwiększa-
jące zaangażowanie pracowników 
w procesach produkcji, dokona-
ne na przestrzeni ostatnich kilku 
lat (m.in. wdrożenie systemu ISO 
TS 16 949, dostaw w systemie „Ju-
st-in-time" oraz „Just in Sequen-
ce”, wdrożenie filozofii Kaizen oraz 
continuous improvement, a tak-
że zarządzanie projektowe i stra-
tegia "zero defects"). Dzięki wdro-
żeniu tych nowoczesnych metod 
zarządzania i organizacji pracy do-
szło do zmiany wizerunku SWW i 
postrzegania go przez klientów na 
rynkach już nie tylko jako dostaw-
cy prostych profili aluminiowych, 
lecz kooperanta przy tworzeniu 
gotowego, często skomplikowane-
go produktu, a także jako profesjo-
nalnego dostawcy komponentów 
bezpośrednio na linie produkcyjne 
w systemie „Just-in-time”.

nowe funkcje Segmentu często 
wiązały się z licznymi audytami 
klientów, które, początkowo trak-
towane jako zło konieczne, oka-
zały się bardzo pomocne w pod-
noszeniu kwalifikacji i kompetencji 
pracowników w drodze do szero-
ko rozumianego rozwoju organi-
zacji jako firmy, a w konsekwen-
cji do dynamicznie zwiększających 
się zamówień od obecnych i no-
wych klientów. Znamienne i cha-
rakterystyczne dla współpracy 
z koncernami okazało się także 
to, że raz dobrze wdrożony pro-
jekt do jednego oddziału owoco-
wał ułatwionym wejściem do ko-
lejnych zakładów tego klienta; np. 
towar dostarczany do  trzech kon-

200
mln zł

100

0
08 09 10

Wartość sprzedaży zagranicznej 
(mln zł)

99,7

142,8 154,0

206,9 189,6

32%

5 178 ton

wyposażenie wnętrz, elektrotechnika  sa-
nitarna, budowlano-montażowa, przemysł 
maszynowy.

wolumen sprzedaży 
na rynek niemiecki

branże:

52%udział w sprzedaży 
eksportowej

wolumen  
przychodów  75,1 mln zł

nIeMcy

Sprzedaż zagraniczna – kluczowe 
rynki

Udział sprzedaży zagranicznej 
w  sprzedaży

Struktura terytorialna sprzedaży 
zagranicznej

11 12
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Wyroby wyciskane cd. 

Biznesy

kładu spawalni, certyfikatów  
i odpowiedniej technologii, dzięki 
którym Grupa Kęty mogła zapro-
ponować inwestorowi wyprodu-
kowanie kompletnej części we-
dług obowiązującej dokumentacji, 
zaczynając od procesu wyciska-
nia kształtowników aluminiowych, 
a kończąc na obróbce CnC i pro-
cesie spawania. Spółka liczy na 
dalszą współpracę, w szerszym 
zakresie zarówno z dotychczaso-
wymi partnerami, jak i innymi kon-  
cernami z branży kolejowej. Skła-
niają do tego perspektywy roz-
woju usług spawania aluminium 
w przemyśle kolejowym i motory-
zacyjnym, gdzie  występują silne 
tendencje do odchudzania kon-
strukcji pojazdów poprzez zastę-
powanie elementów stalowych 
aluminiowymi, które są lżejsze,  
a przez to bardziej ekonomiczne.

Globalny partner 
Segment Wyrobów Wyciskanych, 
dysponując tak dużym i nowo-
czesnym potencjałem produkcyj-
nym oraz kompetencjami pracow-
ników, chciałby być włączony do 
globalnej kooperacji i zostać liczą-
cym się dostawcą o światowym 
zasięgu dla producentów wyro-
bów aluminium, operujących na 
rynkach Europy, Azji czy Ameryki. 
Dzięki pierwszym zdobytym  kon-
traktom od globalnych producen-
tów ma szansę przekonać innych 
światowych producentów z po-
krewnych branż konsumujących 
aluminiowe komponenty o tym, iż 

prognozy rozwoju branży automotive są obiecujące.  
producenci pojazdów stosują coraz więcej nowoczesnych 
produktów z aluminium.

nek nowych technologii i produk-
tów dla branż: transportowej, au-
tomotive i lotniczej, szczególnie 
wymagających pod względem ilo-
ści i różnorodności badań i pomia-
rów. Z tego względu Centrum ba-
dawczo-Rozwojowe bardzo szybko 
stało się wizytówką Grupy Kęty, 
umożliwiającą wdrażanie innowa-
cji produktowych oraz współpracę 
z innymi ośrodkami b+R oraz in-
stytucjami naukowymi. CbR stano-
wi także silny element promocyjny 
wyróżniający Grupę Kęty w sto-
sunku do innych firm działających 
w branży aluminiowej i wzmac-
nia przez to jej pozycję konkuren-
cyjną.

spawanie aluminium 
Kolejnymi atutami Segmentu Wy-
robów Wyciskanych są  zakłady 
stopów twardych, zakłady spawal-
ni i anodownii świadczące usłu-
gi na bardzo wysokim poziomie. 
Dzięki zakładowi spawania Grupa 
Kęty realizuje wspólnie z polską  
i niemiecką firmą międzynarodo-
wy projekt o nazwie „Inspiro” dla 
warszawskiego metra, zgodnie z 
którym spółka sukcesywnie do-
starcza kilkaset sztuk aluminio-
wych duktów kablowych oraz alu-
miniowych skrzyń typu Junction 
box. Kontrakt będzie realizowa-
ny do końca 2013 roku.  Kluczową 
rolę w zdobyciu tego zamówienia 
odegrało posiadanie własnego za-

Wielu producentów ze względu na niższe 
koszty przenosi swoje zakłady produkcyj-
ne do Chin. Prawdopodobnie nie zawsze 
mogą  tam liczyć na produkt najwyższej 
jakości,  w szczególności ci z branży 
automotive. SWW w 2012 r. sondowało 
możliwości dostaw specjalistycznych 
komponentów dla tego typu producen-
tów na rynku chińskim. 

usługi

Prefabrykacja profili

Spawanie aluminium

Testy i badania laboratoryjne 

cHIny

nowi klienci

linię do wyciskania profili nie tylko 
nowoczesną, ale przede wszyst-
kim funkcjonalną i niezawodną.  
Linia charakteryzuje się wysokim 
stopniem automatyzacji, nowator-
skim sterowaniem hydrauliką oraz 
rozwiązaniami sprzyjającymi po-
prawie efektywności konsumpcji 
mediów. Dodatkowo instalacja jest 
wyposażona w system Pinze po-
zwalający na produkcję kształtow-
ników o wysokim stopniu skompli-
kowania kształtu i wymagających 
szybkiego schłodzenia. 

Optymalnemu wykorzystaniu pra-
sowni zlokalizowanych w Kętach 
i Tychach służy nowo powsta-
łe Centrum badawczo-Rozwojo-
we, które pozwala na prowadzenie 
szeregu prac projektowych oraz 
badawczych, głównie dla klientów 
z branż zaawansowanych techno-
logicznie. Ośrodek badań i rozwo-
ju wyposażony jest w nowoczesną 
aparaturę kontrolno-pomiarową 
i badawczą, przez co jest najno-
wocześniejszym tego typu ośrod-
kiem w Polsce, a także jednym z 
lepiej wyposażonych firmowych 
ośrodków działających przy pra-
sowniach w branży aluminiowej 
w Europie. Specjalistyczny sprzęt 
pomaga przeprowadzić szereg 
zaawansowanych badań, które 
umożliwiają wprowadzenie na ry-

Stoisko Grupy Kęty

Targi; Düsseldorf

Podczas targów w Düsseldorfie 950 
wystawców z 50 krajów prezentowa-
ło swoje produkty wykorzystywane w 
automotive, transporcie, budownic-
twie, solar innovations. Po raz pierwszy 
utworzono specjalny obszar "Innovation 
Areas", gdzie prezentowano najnowsze 
trendy z zakresu produkcji innowacyj-
nych produktów aluminiowych.  
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AUTOMOTIVE 
to obecnie kluczowy w kontekście 
przyszłości segment produktów. 

w Polsce istnieje sprawdzony do-
stawca, który może podołać naj-
większym wyzwaniom. Już dzisiaj 
wielu zachodnich partnerów kie-
ruje do SWW zapytania dotyczące 
opracowania technologii produkcji 
skomplikowanych komponentów, 
dzięki czemu we wzajemnych re-
lacjach biznesowych rodzi się dia-
log między inwestorem a produ-
centem, którego efektem będą w 
przyszłości wspólne projekty i re-
alizacje. Dlatego nadrzędnym ce-
lem SWW jest pozyskiwanie du-
żych, wieloletnich kontraktów z 
branży motoryzacyjnej czy kole-
jowej, dzięki którym możliwe jest 
optymalne zaprojektowanie linii 
produkcyjnych pozwalających 
maksymalnie poprawić wewnętrz-
ną logistykę i zwiększyć efektyw-
ność. 

silny producent na wschodzie 
Analogiczną ścieżką rozwoju bę-
dzie w przyszłości podążać młoda 
ukraińska spółka Alupol LLC, bę-
dąca największą zagraniczną in-
westycją Grupy Kęty. W 2012 roku 
minęło pięć lat od uruchomienia 
w borodiance koło Kijowa nowo-
czesnej prasowni, która w ciągu 
krótkiego czasu zdołała zbudować 
pozycję wicelidera na ukraińskim 
rynku. Od dwóch lat spółka odno-
towuje największą spośród pro-
ducentów ukraińskich dynamikę 

sprzedaży; w 2012 roku była ona 
znacznie wyższa od dynamiki ryn-
ku i wynosiła aż 44% w stosunku 
do roku poprzedniego. Za sukces 
należy uznać uruchomienie blisko 
dwustu nowych produktów oraz 
pozyskanie kilkudziesięciu nowych 
klientów. Ten sukces wydaje się 
tym większy, że konkurencja na 
Ukrainie jest coraz silniejsza; po-
wstają  tam nowe prasownie, mo-
dernizowane są stare, co z jednej 
strony wzbudza czujność, z dru-
giej jednak utwierdza w przekona-
niu, iż w tym teoretycznie dużym 
rynku ukryty jest realny potencjał. 

W ub. roku Alupol osiągnął 28% 
wzrost sprzedaży w stosunku do 
roku ubiegłego. Główną gałęzią 
odbiorców jest branża budowlana; 
spółka współpracuje z największy-
mi producentami systemów, za-
równo rodzimymi, jak i zachod-
nimi. Ponadto prowadzone są 
intensywne działania związane z 
poszukiwaniem nowych klientów, 
nowych rynków. Stopniowo roz-
wijany jest eksport, na białoruś i 
do Rosji. na 2013 rok planowany 
jest dalszy wzrost sprzedaży o ok. 
20% i osiągnięcie pełnych mocy 
produkcyjnych.

produkty

nowoczesne technologie 
proekologiczne

tRAnspoRt KolejoWy

BuDoWnIctWo

eleKtRotecHnIKA

Komponenty do aluminiowych 
systemów bagażników  

i relingów dachowych   

Sprzedaż na Ukrainie (tony)
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Do tej pory rozwój firm z branż solar-
nych w Europie był tłumiony importem 
tanich, gotowych produktów z Chin. 
Wprowadzenie ceł na tego typu pro-
dukty z regionu Azji powinno pomóc 
w rozwoju branży, co z kolei powinno 
zwiększyć popyt na aluminiowe profile 
i komponenty. 
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Systemy aluminiowe (SSA)

Segment Systemów Aluminio-
wych w wyniku konsekwent-
nie realizowanej strategii pole-
gającej na pozyskiwaniu nowych 
rynków zanotował w 2012 ro-
ku wzrost przychodów o ponad 
11%. Pomimo ogólnego spowol-
nienia gospodarczego i kłopo-
tów branży budowlanej spółka 
Aluprof nie zwolniła tempa i po-
traktowała kryzys jako szansę do 
dalszego dynamicznego rozwo-
ju  firmy. Zdaniem spółki inwesto-

Aluprof potraktował kryzys w branży budowlanej jako szansę do 
dalszego dynamicznego rozwoju. spółka zaoferowała innowa-
cyjne rozwiązania, w tym wysokiej jakości produkty spełniające 
wymogi budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

rzy zmuszeni będą do poszuki-
wania efektywniejszych kosztowo 
i eksploatacyjnie rozwiązań i co-
raz częściej będą kierować uwa-
gę w stronę aluminium, które jako 
nowoczesny materiał znakomicie 
wpisuje się w trendy budownic-
twa ekonomicznego i ekologicz-
nego. bo dziś, jak nigdy dotąd, 
na znaczeniu zyskuje ekonomia 
- nie tylko w trakcie samej budo-
wy, lecz przede wszystkim po jej 
zakończeniu. Dlatego inwestorzy 
poszukują nowych materiałów i 
lepszych rozwiązań, a produkty 
spełniające wymogi budownictwa 
energooszczędnego i pasywne-
go, zwłaszcza z aluminium, cieszą 
się coraz większym zainteresowa-
niem. Mając na uwadze rosnące 
zapotrzebowanie na produkty  
z aluminium w 2012 roku, podjęto 
decyzję o rozbudowie kompleksu 
magazynowo-produkcyjnego Alu-
prof w bielsku-białej. 

Kluczowe wydarzenia

 » Decyzja  o rozbudowie komplek-
su magazynowo-produkcyjnego  
Aluprof w Bielsku-Białej

 » Innowacyjny system ścian osło-
nowych MB-tt50

 » system drzwi balkonowych pod-
noszono-przesuwnych MB-77Hs

 » Wzrost sprzedaży w segmencie 
specjalistycznych rozwiązań sys-
temowych   

564,4
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 

70,5
Zysk z dział. operacyjnej (mln zł)

397,1

UE bez Polski

Pozostałe

Polska
135,3

32

388,2
428,9

426,6
507,2

564,4

61,9
42,2

56,5
70,5

48,9

11%

25%

Struktura sprzedaży segmentu

systemy  
aluminiowe dla 
budownictwa

systemy rolet  
i bram

innowacyjne  produkty
W segmencie systemów alumi-
niowych dla budownictwa wpro-
wadzono do oferty innowacyj-
ne produkty, w tym system ścian 
osłonowych Mb-TT50. Zdaniem 
fachowców jest to obecnie naj-
nowocześniejszy i najbardziej za-
awansowany technologicznie 
system, wyposażony w najlep-
sze rozwiązania fasadowe pod 
względem takich parametrów jak 
szczelność i izolacja termiczna Uf 
>0,5 W/m2K.. Fasada została prze-
badana w instytucie ITb w War-
szawie oraz w kilku instytutach 
w Europie, m.in. w The Centre of 
Window and Cladding Technology 
w Wielkiej brytanii oraz w ift Ro-
senheim. 
Aluprof rozszerza ofertę o pro-
dukty, które z powodzeniem moż-
na stosować w budownictwie jed-
norodzinnym. W ofercie pojawił 
się też nowy system drzwi balko-

65%

35%

Sprzedaż terytorialnie 2012 (mln zł)
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11
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Kluczowy produkt

System  
MB-TT50

Certyfikat

wersja  
trzykomorowa

System ścian osłonowych, który zda-
niem wielu fachowców jest aktualnie 
najnowocześniejszym  i najbardziej za-
awansowanym  technologicznie syste-
mem  posiadającym  najlepsze rozwią-
zania fasadowe pod względem takich 
parametrów, jak: szczelność i izolacja 
termiczna

Zmiana przepisów sprawi, że inwesto-
rzy będą stosować rozwiązania spełnia-
jące wymogi budownictwa energoosz-
czędnego oraz pasywnego.

Biznesy

aluprof.eu
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Obszary eksportu 
Pozostałe kraje 
Siedziby zagraniczne 
Zakłady w Polsce

Struktura terytorialna eksportu

nowych podnoszono-przesuw-
nych Mb-77HS, przeznaczony 
głównie do obiektów typu domy 
jednorodzinne, komfortowe apar-
tamenty, hotele. System pozwa-
la na wykonywanie drzwi nawet o 
bardzo dużych gabarytach. Stano-
wią one wygodne wyjście z miesz-
kania na taras, balkon lub bez-
pośrednio do ogrodu. na uwagę 
zasługuje również system drzwi 
panelowych zewnętrznych, opar-
tych na termoizolowanym syste-
mie kształtowników aluminiowych 
Mb–86.  Uzyskane  parametry po-
zwalają na stosowanie tych pro-
duktów z powodzeniem w budow-
nictwie pasywnym. 

rozwiązania obiektowe 
Poszerzono również możliwości 
aranżacyjne innych produktów, 
stawiając mocno na  ich wyko-
rzystanie w coraz bardziej wyma-
gających rozwiązaniach obiekto-
wych. Aluprof mocno stawia na 
innowacyjność swoich rozwiązań, 
dlatego w najbliższym czasie za-
mierza wprowadzić do oferty ko-
lejne rozwiązania, które pozwolą 
na szerszy zakres obsługi klien-

Bielsko–Biała
Opole

Kijów

Budapeszt
Bukareszt

Ostrava

Schwanewede

Manchester

DecZ + sK uK pozostałeBe

tów zarówno w Polsce, jak rów-
nież na rynkach zagranicznych. 
Tak bogaty rozwój oferty handlo-
wej to odpowiedź na stale rosną-
ce potrzeby naszych partnerów, 
którzy sygnalizują coraz większe 
oczekiwania rynku w zakresie ja-
kości, użyteczności i dostępności 
produktów. 

rolety zewnętrzne
Rok 2012 to okres intensywnej 
pracy całego działu sprzedaży, 
której efektem było utrzymanie 
dobrych relacji z dotychczasowy-
mi klientami Spółki, a także na-
wiązanie współpracy z nowymi 
klientami. Sprzedaż w segmen-
cie  systemów roletowych w 2012 
r.  zamknęła się na poziomie wyż-
szym o 8% w stosunku do ubie-
głego roku. Wraz ze wzrostem 
sprzedaży istotny jest dalszy 
wzrost udziału w rynku krajowym, 
który kształtuje się obecnie na 
poziomie 73-74%. 

Aluprof zaprezentował  ofertę sys-
temów roletowych na targach 
branżowych R+T 2012 w Stuttgar-
cie, które były doskonałą okazją 

paramont, Velké Meziříčí,
tescan, brno
odema, Púchov
univerzita, Košice  

finanzamt, Paderborn
Koszary Bundeswehr,  Rotenburg
Koszary Bundeswehr, nordholz
Rpp Rhein park pavillon, Kolonia
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Wartość eksportu (mln zł)

121,0

157,8

123,4

167,2153,7

30%

ważniejsze realizacje

ważniejsze realizacje

26,3%

15,5%

udział  
w eksporcie SSA

udział  
w eksporcie SSA

wolumen  
przychodów dla SSA

wolumen  
przychodów dla SSA

44 mln zł

25,8 mln zł

CZECHy I SłOWACJA

nIEMCy

Eksport – kluczowe rynki

Udział eksportu w sprzedaży

11 12

Aktywność europejska

Hotel Premier Inn, Gatwick

Wybrane realizacje

• Manfort university, Leicester, 
Wlk. brytania 

• Koszary Bundeswehr,  Roten-
burg, niemcy

• paramont, Velké Meziříčí, Cze-
chy

• Benelux: Belgia, Holandia,
• Skandynawia: Dania, szwecja, fin-

landia
• Kraje bałtyckie: estonia, litwa
• Bałkany: serbia, czarnogóra
• Austria
• Hiszpania 

nowe kierunki eksportowe

eksport

Manfort university, leicester, Wlk. brytania 
costume store, londyn, Wlk. brytania
Hotel premier Inn, Gatwick, Wlk. brytania

ważniejsze realizacje

12,5%udział  
w eksporcie SSA

wolumen  
przychodów dla SSA 20,2 mln zł
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Systemy aluminiowe SSA cd.

Biznesy

Projekty

Inwestycje

Budownictwo pasywne

do promocji marki na rynkach za-
chodnich oraz zaprezentowania 
nowych produktów. W ofercie  fir-
my pojawiły się moskitiery: ramko-
we, uchylne, przesuwne, bogatszy 
wybór skrzynek PCW Opoterm, a 
także profile tworzywowe PT 37 i 
PT 52, których wprowadzenie nie-
zbędne było ze względu na wy-
magania rynków niemieckiego i 
austriackiego.

Wprowadzenie nowych  produk-
tów do oferty handlowej umocniło 
pozycję rynkową Aluprofu i dało 
możliwość zwiększenia udziałów 
rynkowych segmentu. Osiągnię-
te wyniki sprawiły, że spółka Alu-
prof umocniła w kraju swoją po-
zycję lidera w zakresie dystrybucji 
systemów roletowych. Dalszy roz-
wój sprzedaży w tym segmen-
cie to przede wszystkim działa-
nia edukacyjne skierowane  do 
deweloperów i inwestorów indy-
widualnych, promujące budow-
nictwo  energooszczędne oraz 
uwzględniające najnowsze prze-
pisy zmniejszające dopuszczalny 
współczynnik promieniowania sło-
necznego. Te działania  pozytyw-
nie wpłyną  na sektor osłon prze-
ciwsłonecznych i spowodują, że 
przestaną być one postrzegane 
jako luksusowy dodatek.

inwestycje 
był to kolejny dobry rok pod 
względem uruchomionych inwe-
stycji. Aluprof S.A. zakupił dodat-
kowe linie produkcyjne na wy-
dziale lakierni i zagniatania.  na 
lakierni uruchomiona została no-
wa linia ręczna firmy Adal i kabina 
automatyczna firmy Wagner-Servi-
ce. na zagniataniu uruchomiono  
nową linię automatyczną firmy 
Müller Technologies AG Szwajca-
ria. Z dostawcami tych urządzeń 
firma Aluprof współpracuje od lat.  

Oznacza to nie tylko najwyższą ja-
kość, bezpieczeństwo pracowni-
ków oraz nowe możliwości tech-
nologiczne, ale przede wszystkim  
poprzez dodatkowe moce pro-
dukcyjne znaczną poprawę jakości  
obsługi w obu segmentach.

marketing i nagrody 
Rok 2012 był dla Aluprof również 
okresem wytężonej pracy mar-
ketingowej. Firma unowocześni-
ła system identyfikacji wizualnej, 
zmodernizowała serwisy interne-
towe i utworzyła ich wersje mobil-
ne, przez co użytkownicy mają ła-
twiejszy dostęp do witryny. Spółka 
prowadziła również konferencje i 
szkolenia w kraju i za granicą, w 
których wzięło udział ponad 1600 
osób. Te cykliczne działania, za-
pewniają uczestnikom fachowe 
wsparcie i wiedzę niezbędną za-
równo na etapie projektowania, 
jak i montażu konstrukcji alumi-
niowych, mające na celu informo-
wanie rynku o wzbogaconej ofer-
cie firmy. 

Te wszystkie innowacje wespół 
z nietuzinkową pracą handlo-
wo-marketingową wykonywa-
ną zarówno wśród producentów, 
architektów, jak i inwestorów za-
owocowały, nie tylko dobrym wy-
nikiem ekonomicznym spółki, 
ale potwierdzeniem jej potencja-
łu możliwości i zaufania rynkowe-
go, jakim została obdarzona mar-
ka „Aluprof”.  Ukoronowaniem tej 
pracy były liczne przyznane firmie 
w 2012 roku nagrody: Kryształo-
wy Profil, Gepard biznesu i tytu-
ły: Efektywna Firma, Dynamiczna 
Firma, Duża Perła Polskiej Gospo-
darki, Lider Rynku Stolarki oraz 
Czwarty Diament do Statuetki Li-
dera Polskiego biznesu.

Rolety – rynki odbiorców

Realizacje

Systemy

Inwestorzy indywidualni

obiekty użyteczności publicznej, 
deweloperzy

przemysł 

• Kryształowy profil, 
• Gepard Biznesu,
• efektywna firma, 
• Dynamiczna firma, 
• Duża perła polskiej Gospodarki, 
• lider Rynku stolarki, 
• czwarty Diament do statuetki 

lidera polskiego Biznesu.

• Alchemia. Gdańsk
• Business park (Gpp). Katowice
• „Zielona Hala sportowa”  

uniwersytetu Rolniczego. Kraków
• lützowstraße Apartments.   

berlin. niemcy.
• pollard street. Manchester, Wiel-

ka brytania.

• MB–86 AeRo 
• MB–tt50 

• MB–70us HI 
• MB–sR50. 

• nowa linia ręczna firmy Adal. 
• Kabina automatyczna firmy Wa-

gner-service.
• linia automatyczna firmy Müller 

technologies AG szwajcaria. 

„Zielona Hala Sportowa”  
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

nowa linia lakiernicza
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Obecność obiektowa na 
polskim rynku w 2012 r.

48%

1.  City Center, Rzeszów
2. Międzynarodowe Targi łódzkie, Łódź
3. Port Lotniczy Świdnik, Świdnik 
4. Bałtyckie Centrum Biznesu, Gdańsk
5. Filharmonia Podlaska, białystok
6. Centrum nanotechnologii i Mikro-

elektroniki Uniwersystetu Rzeszow-
skiego, Rzeszów

7. Lotnisko Poznań ławica
8. De Montfort University, Leicester,     

Wielka brytania

realizacje 2012

Centrum Kongre-
sowe, Kraków 

Warszawski Uniwersytet 
Medyczny – centrum 
pediatrii, Warszawa 

2014 2014 201520132013 2013 2013

Premiery 2013-2015

Eurocentrum 
Warszawa

Alma Tower 
Kraków 

Biurowiec nautilius, 
Kraków

Wola Center
Warszawa 

1

3

2

4 5

87

Powiśle Park 
Warszawa 

6
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Alupol packaging utrzymał w 2012 roku pozycję lidera na rynku opakowań giętkich dla ma-
rek własnych europejskich sieci dyskontowych w polsce oraz znacząco zwiększył sprzedaż 
laminatów na bazie wielowarstwowych wysokobarierowych folii HBf9tM.

www.alupolpackaging.eu

44,4
Zysk z dział. operacyjnej (mln zł)

Sprzedaż terytorialnie 2012 (mln zł)

Udział w rynku polskimProdukcja / wolumen

Polska

UE bez Polski

Pozost. Europa

224,6

67,0

52,0

22,3
41,5

54,5
44,4

41,3

Kluczowe wydarzenia

 » Rozwinięcie produkcji wielowar-
stwowych, wysokobarierowych 
folii tworzywowych do pakowa-
nia żywności szybkorotującej.   

 » Rozwinięcie produkcji lamina-
tów na bazie folii wysokobarie-
rowych (znacznie cieńszych niż 
obecnie stosowane – redukcja 
gramatury do 30%) znajdujących 
swoje zastosowanie w pakowa-
niu produktów z wydłużonym 
terminem przydatności do spo-
życia.

 » Rozpoczęcie produkcji opako-
wań dla koncernów na produkty 
na rynek pozaeuropejski (Ka-
nada, Meksyk, Australia, turcja, 
Maroko).

 » Wzrost sprzedaży opakowań dla 
„marek własnych” sieci dyskon-
towych w europie.

 » Dynamiczny wzrost realizacji 
projektów związanych z dosta-
wami opakowań na rynek nie-
miecki.

343,7
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 

291,8
262,8

312,7
345,8

343,7

Opakowania giętkie (SOG)

Europejskie trendy w zakresie 
produkcji opakowań giętkich wy-
znacza dzisiaj – bardziej niż kie-
dykolwiek – koniunktura gospo-
darcza i sytuacja ekonomiczna 
producentów żywności, którzy 
działając w trudnym otoczeniu 
rynkowym, zmuszeni są do ciągłe-
go obniżania kosztów. Często jest 
to realizowane poprzez redukcję 
grubości wytwarzanych lamina-
tów przy jednoczesnym utrzyma-
niu zbliżonych własności bariero-
wych. Duże zainteresowanie tzw. 
pocienianiem laminatów wykazu-
ją praktycznie wszyscy odbior-
cy opakowań – zarówno koncerny 
międzynarodowe, jak i produ-
cenci lokalni. nie bez znacze-
nia jest fakt, że w tym wypadku 
aspekty ekonomiczne łączą się z 
aspektami ekologicznymi, ponie-
waż cieńsze opakowania oznacza-

W ramach planu inwestycyjnego 
na lata 2012-13 instalacja nowych 
urządzeń nastąpi w nowo oddanej 
hali dedykowanej do produkcji folii wy-
sokobarierowych oraz w istniejących 
obiektach firmy znajdujących się na 
terenie KSSE w Tychach. 

ją nie tylko niższą cenę, ale rów-
nież zmniejszenie masy opakowań 
wprowadzanych do środowiska 
naturalnego nawet o 30%. Postęp 
technologiczny w zakresie tworze-
nia nowoczesnych folii bariero-
wych i tańszych laminatów z ich 
udziałem spowodował już w wie-
lu segmentach rynku wypieranie 
i zastępowanie nimi tradycyjnych 
struktur laminatów. 

20 070 ton 20%

12
11
10
09
08

12
11
10
09
08

18,6%

0,5%
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opakowania z udziałem wielo-
warstwowych folii wysokoba-
rierowych hBf9tm  
W 2012 roku Alupol Packaging, 
podążając za trendami rynkowy-
mi, odnotował znaczący wzrost 
sprzedaży laminatów na bazie 
wielowarstwowych wysokobarie-
rowych folii HbF9TM. Są one wy-
korzystywane zarówno do pako-
wania żywności szybkorotującej 
(wędliny, sery, ryby, produkty go-
towe typu pierogi, krokiety), jak i 
do produkcji laminatów mających 
zastosowanie przy pakowaniu 
produktów z wydłużonym termi-
nem przydatności do spożycia ta-
kich jak kawy, zupy i sosy w prosz-
ku, kisiele, budynie, itp. Folie te, 
dzięki kompozycjom warstw – PET, 
EVOH, PA, PP, LDPE, HDPE oraz 
dodatkom modyfikującym - gwa-
rantują doskonałą barierę na tlen, 
wodę oraz aromaty. Użycie ich do 
pakowania produktów szybkoro-
tujących w technologii MAP (Modi-
fied Atmosphere Packaging) oraz 
termoformowania w technologii 
TFFS (Thermoform-Fill Seal Pac-
kaging) pozwala producentom na 
uzyskanie optymalnego terminu 
przydatności do spożycia zapako-
wanych w nie produktów. 

Wzrost popytu na tego typu opa-
kowania to efekt zmian w nawy-
kach żywieniowych konsumen-
tów, którzy coraz częściej sięgają 
po produkty gotowe do spoży-
cia. Takie produkty, estetycznie 
zapakowane przy użyciu lamina-
tów na bazie folii wysokobariero-
wych trafiają dzisiaj na rynek w 
dużych ilościach, głównie do sie-
ci dyskontowych, które w czasach 
pogorszenia koniunktury gospo-
darczej i ubożenia społeczeństw 
odnotowują dynamiczny wzrost 
sprzedaży, przede wszystkim  w 
segmencie tzw. marek własnych. 

KętyTychy

Wilno

Paryż
Koblencja

eksport

120
mln zł

60

0
08 09 10

Wartość eksportu (mln zł)

94,0
87,3

74,1

113,8 119,1

33%

nestle DE

konc. spożywcze 

główni partnerzy:

branże:

dynamika sprzedaży:

wolumen  
przychodów dla SOG 13,5 mln zł

nIEMCy     

Eksport – kluczowe rynki

Alupol Packaging, który od wielu 
lat intensyfikował działania w tym 
sektorze  rynku, utrzymał w 2012 
roku pozycję lidera na rynku opa-
kowań dla marek własnych eu-
ropejskich sieci dyskontowych w 
Polsce. W kolejnych latach Spółka 
spodziewa się kontynuacji dyna-
micznego rozwoju tego segmen-
tu rynku opakowań i poprzez re-
alizowane inwestycje chce wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom klientów 
zarówno w zakresie wielkości pro-
dukcji, jak i poszerzeniu oferowa-
nego asortymentu.

Globalne projekty opakowań 
Wzrost sprzedaży opakowań dla 
„marek własnych” sieci dyskonto-
wych w Europie nie oznaczał wy-
cofania się Spółki z innych stra-
tegicznych dla niej obszarów 
działalności – m.in. ze współpra-
cy z międzynarodowymi koncer-
nami z branży koncentratów spo-
żywczych. Skala działalności tych 
korporacji i dynamika rozwoju, po-
dobnie jak w przeszłości, gwaran-
towała Alupol Packaging w 2012 
roku wypełnienie portfela zamó-
wień, bezpieczeństwo finansowe, 
a także możliwość uczestnicze-
nia w realizacji nowych globalnych 
projektów opakowań. Produkty 
w nie zapakowane trafiły po raz 
pierwszy w historii spółki na rynki 
pozaeuropejskie, np. do  Meksyku, 
Kanady, USA, Australii i Maroka.  

Rok 2012 przyniósł także dalszy 
wzrost udziału sprzedaży pro-
duktów wysokoprzetworzonych 
w całkowitej sprzedaży segmen-
tu. Ich odbiorcami są zazwyczaj 
również globalne koncerny. Je-
den z nich, nestle Europa prze-
prowadził w 2012 roku cykliczną 
ocenę kilkudziesięciu swoich do-
stawców i przyznał Alupol Pac-

Udział eksportu w sprzedaży Struktura terytorialna eksportu

uA cZ cH nl Be inneDe

11 12

Obszary eksportu 
Pozostałe kraje 
biura handlowe 
Zakłady w Polsce

2011 2012

82%

5,4%

konc. spożywcze 

konc. spożywcze 

nestle, Unilevernestle UA, Chumak, 
Elfa UA, Roshen, Konti

dynamika sprzedaży:

dynamika sprzedaży:

12,9 mln zł33,4 mln zł

SZWAJCARIAUKRAInA

główni partnerzy:główni partnerzy:

branże:

branże:

wolumen  
przychodów dla SOG

wolumen  
przychodów dla SOG

20112011 20122012
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kaging najwyższą notę całkowitą, 
dzięki czemu Spółka otrzymała po 
raz drugi z rzędu tytuł najlepsze-
go dostawcy opakowań giętkich 
do europejskich zakładów tego 
koncernu. Konsekwencją przy-
znanych wyróżnień jest realizacja 
przez Spółkę kolejnych projektów 
o charakterze ogólnoeuropejskim. 
Serie opakowań: „Juicy Chicken”, 
„Crunch”, „Papirus”, „nescafe”, 
„Zupy instant” czy „Sosy sałatko-
we” były dedykowane dla produk-
tów, które trafiały m.in. na ryn-
ki: niemiecki, brytyjski, francuski, 
czeski, ukraiński, grecki, rumuński, 
bułgarski, litewski, hiszpański, wę-
gierski czy polski.    

Kontynuowana była także współ-
praca z innym potentatem w 
branży spożywczej – firmą Uni-
lever. Dzięki realizacji projektów 
opakowań, głównie dla branży 
tłuszczowej i koncentratów spo-
żywczych, Alupol Packaging do-
starczał  opakowania dla pro-
duktów sprzedawanych  m.in. na 
rynkach: niemieckim, szwajcar-
skim, szwedzkim, włoskim, portu-
galskim i rumuńskim.  

Opakowania giętkie cd.

Produkty zapakowane w laminaty na ba-
zie wysokobarierowych folii HbF9TM

Projekt inwestycyjny 2012-2013

1. urządzenie do produkcji wysoko-
barierowych folii tworzywowych
2. Drukarka flekso 
3. laminarka
4. Drukarka rotograwiurowa 
5. Metalizer

5

2

3

1

4

rozszerzenie oferty produktowej:

 • Rozwój i wzrost sprzedaży wielowar-
stwowych, wysokobarierowych folii i 
laminatów do pakowania żywności szyb-
korotującej (wędliny, sery, ryby, świeże 
mięso itp.).

 • Dalszy wzrost sprzedaży laminatów na 
bazie wielowarstwowych wysokobariero-
wych folii tworzywowych do pakowania 
żywności wolnorotującej  (kawy, zupy w 
proszku itp.).

 • Rozwój i wprowadzenie na rynek la-
minatów na bazie folii wysokobariero-
wej - wieczka nakrywkowe (np. jogurty, 
śmietany itp.).

 • Wdrażanie nowoczesnych technologii  
w celu obniżenia kosztów produkcji. 

Szczególne znaczenie w rozwo-
ju sprzedaży w Europie Zachod-
niej, miały projekty związane 
z dostawami opakowań na ry-
nek niemiecki i szwajcarski, które 
uznawano do tej pory za bardzo 
hermetyczne. Symbolicznym prze-
łamaniem tej bariery były dosta-
wy opakowań do serii „Maggi fix” 
(rynek niemiecki) oraz „nespres-
so” – wyrób produkowany tylko           
w Szwajcarii. na podkreślenie za-
sługuje dynamika sprzedaży opa-
kowań na wymienione rynki, która 
w przypadku rynku niemieckiego 
wynosi w ujęciu rocznym aż 83%, 
a rynku szwajcarskiego ponad 
20%. Ponadto znacząco wzrosły 
obroty z innymi międzynarodo-
wymi koncernami, takimi jak: Van 
Sillevoldt Rijst, Perfetti Van Melle, 
De blenders Douwe Egberts (Sa-
ra Lee),  Rieber & Son, Dr Oetker, 
dystrybuującymi swoje produkty 
zapakowane w nasze laminaty  
w całej Europie.
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231,536,1

11,42,9

2,8

7,9

Globalne wzory opakowań

Sprzedaż wg branż (mln zł)

Koncentratycukiernicza

Mleczarska chemicznafarmaceutyczna

folia gospodarcza

kolejne inwestycje 
W 2012 roku Alupol Packaging w 
dalszym ciągu rozwijał technolo-
gie produkcji opakowań oraz roz-
budowywał park maszynowy. W 
pierwszym kwartale w zakładzie 
w Tychach uruchomione zostało 
urządzenie do produkcji wysoko-
barierowych folii tworzywowych. 
Ponadto Alupol Packaging unowo-
cześnił i powiększył swoje moce 
produkcyjne w zakresie opakowań 
częściowo biodegradowalnych po-
przez uruchomienie nowoczesne-
go urządzenia Ekstruder Tandem. 
Produkowane na nim laminaty ba-
zują na papierze, który jest su-
rowcem ekologicznym. Lamina-
ty niebiodegradowalne typu PET/
Al/PE są zastępowane laminatami 
na bazie papieru Pap/PE/Al/PE, co 
pozwala wprowadzić do środowi-
ska o około 50% mniej materia-
łów nieulegających biodegradacji. 
Dzięki prowadzonym i planowa-
nym na 2013 rok inwestycjom 
zwiększającym moce produkcyj-
ne poprzez uruchomienie nowych 
urządzeń do produkcji opako-
wań giętkich takich, jak: laminar-

Sprzedaż regionalnie (mln zł)

Polska

Europa  
pozostałe

UE bez PL

343,7
52,0

224,6

67,0

produkty kawowe na 
rynek europejski. 

produkty wolnorotujące 
zapakowane w laminaty  

na bazie folii HBf9tM

seria produktów  
"Maggi fix" na rynek 

niemiecki 

produkty szybkorotujące 
zapakowane w laminaty  

na bazie folii HBf9tM 

seria opakowań 
„crunch" 

ka, wydmuch wielowarstwowych 
wysokobarierowych folii tworzy-
wowych, metalizer, drukarka ro-
tograwiurowa i drukarka flekso, 
Alupol Packaging będzie jednym 
z najnowocześniejszych zakładów 
w branży opakowaniowej w Euro-
pie. Szeroka gama oferowanych 
wyrobów i posiadanie zaplecza 
produkcyjnego (zdublowanie w 
dwóch niezależnych lokalizacjach 
wszystkich podstawowych proce-
sów produkcyjnych) sprawiają, że 
Spółka postrzegana jest jako real-
na alternatywa dla największych 
koncernów międzynarodowych 
operujących w branży opakowań 
giętkich.

Globalny projekt opakowań 
„juicy chicken" 

nestle - certificate of Recognition 
Koncern nestle Europa przeprowadził 
w 2012 roku cykliczną ocenę kilku-
dziesięciu swoich dostawców i  przy-
znał Alupol Packaging najwyższą notę 
całkowitą, dzięki czemu Spółka otrzy-
mała po raz drugi z rzędu tytuł najlep-
szego dostawcy opakowań giętkich do 
europejskich zakładów tego koncernu. 

Certyfikat jakości nestle Group

37,5
pozostałe

Inwestycje na dostawę  i uruchomienie urządzeń do druku oraz produkcji wielowar-
stwowych, wysokobarierowych folii tworzywowych. Inwestycja zostanie zrealizowa-
na  na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

~5 mln EUR

14,1
tłuszczowa
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tradycyjnych systemów Aluprof 
– hybrydy innych systemów alu-
miniowych tej samej firmy. Cieka-
wostką był rodzaj zastosowanego 
szkła, jakie wykorzystano do reali-
zacji kilkukondygnacyjnego budyn-
ku; architekci zaproponowali  szkło 
o strukturze zamrożonego lodu.

eksportowe sukcesy
Sukcesy na polskim rynku stolarki 
aluminiowej i konstrukcji aluminio-
wych zachęciły Metalplast-Stolarka 
do kontynuacji działań i poszuki-
wań zleceń na rynku niemieckim, 
gdzie od kilku lat spółka zaznacza 
swoją obecność, realizując mniej-
sze obiekty budowlane. W opinii 
ekspertów rynek niemiecki ucho-
dzi za wyjątkowo hermetyczny  
i mało przyjazny firmom zagra-
nicznym. Dlatego zdobycie kon-
traktów przez polską spółkę zo-
stało przyjęte jako duży sukces i 
dowód uznania jakości usług oraz 
kompetencji firmy. Dzięki tym 
atutom partnerzy z niemiec, re-
prezentujący jedną z czołowych 
niemieckich firm budowlanych, za-
prosili Metalplast-Stolarka do reali-
zacji prac związanych z projektem 
„budowa kliniki w bad Homburg 
i Usingen”, w ramach programu 
partnerstwa prywatno-publiczne-
go. Jednocześnie pod koniec 2012 
roku Spółka podpisała kolejny 
kontrakt z tą samą firmą na reali-
zację kolejnego projektu „Campus 
Derendorf” o wartości 6,8 mln 
EUR. Projekt zostanie zrealizowa-
ny w 2013 roku. 

Kluczowe wydarzenia

 » pozyskanie prestiżowych kon- 
traktów na realizację obiektów  
w polsce    

 » Kontrakty na rynku niemieckim 

 » Rozwój potencjału produkcyjnego

Usługi budowlane (SUB)

Biznesy

Polska

UE bez Polski

203,5

19,8

1,2
Zysk z dział. operacyjnej (mln zł)

7,7
9,8

9,2*
1,2

5,7

87%

224,0
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 

111,7
81,5

83,9
168,9 *

224,0

33%

snego centrum komunikacyjnego, 
handlowego i biznesowego, uloko-
wanego w centrum Katowic na 6 
poziomach, w tym 3 znajdujących 
się pod ziemią. W pierwszym eta-
pie do realizacji obiektów w obrę-
bie dworca kolejowego wykorzy-
stano systemy aluminiowe marki 
Aluprof i kilka innych rodzajów za-
budów, które zostały wymyślone  
i zaprojektowane specjalnie na 
potrzeby tej inwestycji. W dalszym 
etapie realizacji inwestycji powsta-
ną obiekty nowego dworca au-
tobusowego oraz galerii, a także 
dach ze szkła i aluminium nad ga-
lerią oraz kopuła wejściowa w sys-
temie Mb-SR 60n specjalnie za-
projektowanym na potrzeby tej 
inwestycji. Ogólnie kontrakt prze-
widuje zamontowanie ok. 15 tys. 
metrów kw. fasady. 

Kolejną realizowaną inwestycją 
było Muzeum Śląskie w Katowi-
cach wybudowane na poprzemy-
słowych terenach kopalnianych. 
Do wykonania fasady budynku 
Muzeum zastosowano – oprócz 

W 2012 roku Metalplast Stolarka 
osiągnął 224 mln zł przychodów 
ze sprzedaży. Rekordowe wyni-
ki to efekt po części  zaangażo-
wania i udziału Spółki w budowie 
nowoczesnej infrastruktury spor-
towej (stadiony piłkarskie), hotelo-
wej, kolejowej (obiekty dworcowe) 
i drogowej (ekrany akustyczne) na 
Mistrzostwa Europy w Piłce noż-
nej. Zdobyte doświadczenia Spół-
ka potrafiła szybko zamienić w 
prestiżowe kontrakty realizowane 
na terytorium Polski, a także Unii 
Europejskiej. 

krajowe projekty biznesowe  
Spośród wymienionych realiza-
cji jednym z większych projektów 
biznesowych była Galeria Kato-
wicka, pełniąca funkcję nowocze-

sukcesy na polskim rynku konstrukcji i stolarki aluminiowej 
zachęciły spółkę do poszukiwań zleceń na rynku niemieckim, 
co zaowocowało kilkoma dużymi kontraktami.

pRestIżoWA ReAlIZAcjA

Galeria Katowicka (Katowice)

ReAlIZAcje 2012

• europejskie centrum solidarności 
(Gdańsk) 

• Galeria Katowicka (Katowice)  
• Wojdyła Business park (Wrocław)
• Aquarius Business House (Wro-

cław)  
• Baltic Business park (szczecin), 
• Muzeum Historii żydów polskich 

(Warszawa), 
• Muzeum śląskie (Katowice) 
• Alchemia (Gdańsk)

Sprzedaż terytorialnie 2012 (mln zł)

12
11
10
09
08

12
11
10
09
08

największa w grupie 
dynamika sprzedaży r/r

33%

* Zmiana roku 2011 związana z korektą 
wyceny kontraktów budowlanych

metalplast-stolarka.com
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Goleszów

towała  ekrany akustyczne na 
budowę autostrady A1 w Pyrzowi-
cach, autostrady A4 Dębica – Rze-
szów,  obwodnicy Jarosławia oraz 
na rozbudowę drogi krajowej nr 8 
w Piotrkowie Trybunalskim. Spół-
ka zamierza dalej rozwijać swój 
potencjał w zakresie produkcji 
ekranów akustycznych i stać się 
wiodącym dostawcą dla tego seg-
mentu rynku, w czym ma jej po-
móc zdobyte już doświadczenie 
oraz tytuł mianowanego podwy-
konawcy. w 2013 spółka szacuje 
wielkość przychodów z tego typu 
działalności na 90 mln zł; rozwa-
ża także możliwość nawiązania 
bliższych kontaktów z firmami re-
klamowymi outdoorowymi m.in. 
z niemiec, które szukają do reali-
zacji lokalnych projektów reklam 
specjalistycznych i renomowanych 
dostawców stolarki aluminiowej.  

Ubiegły rok był ważny także pod 
względem inwestycji. Spółka za-
kupiła halę produkcyjną o po-
wierzchni 10 tys. metrów kw. 
Obiekt jest usytuowany w najbliż-
szym sąsiedztwie, co pod wzglę-
dem logistycznym i organizacyj-
nym stanowi dla firmy dodatkową 
wartość. W zaadaptowanej ha-

Klinika - Bad Homburg
Klinika - Usingen
Centrum nanotechnologii - Duisburg

Innym eksportowym sukcesem 
było podpisanie kontraktu na wy-
konanie projektu i dostawę alu-
miniowych elementów fasado-
wych (ok. 5,2 tys. metrów kw.) do 
realizacji 31-piętrowego wieżow-
ca w nowym Jorku. Podobnie jak 
w przypadku partnera niemiec-
kiego o wygraniu przetargu zade-
cydowały – oprócz ceny i jakości 
usługi – dotychczasowe doświad-
czenia amerykańskiego dewelo-
pera, który zrealizował wcześniej 
z polską spółką dwa inne obiekty. 
Dodatkowym atutem przemawia-
jącym za ofertą Metalplast Stolar-
ka były dotychczasowe realizacje, 
m.in. wieżowca Sky Tower czy sta-
dionu PGE Arena. Kontrakt prze-
widuje, że elementy fasady oraz 
innych detali dotrą do USA drogą 
morską. Pomimo wysokich kosz-
tów transportu oferta polskiej 
spółki okazała się najlepsza spo-
śród innych firm – amerykańskich 
czy włoskich – ubiegających się o 
ten kontrakt. 

moce produkcyjne, nowe pro-
jekty
W 2012 roku Spółka była aktyw-
na w segmencie budownictwa 
drogowego. Dostarczyła i zamon- mieszkaniowy inwestycyjny

166,145,2 95,4
inwestycji  
publicznych

Obszary eksportu
Siedziba

9,1%

ważniejsze realizacje

306,7

96,5%udział  
w eksporcie

wolumen  
przychodów 19,7 mln zł

nIEMCy     

Eksport – kluczowe rynki

Udział eksportu w sprzedaży Struktura terytorialna eksportu

wartość niemieckiego 
rynku budowlanego 
w 2012 (mld € )

De nl sKcZ

Produkcja i montaż 
ekranów akustycz-
nych przyniosły 
spółce w 2012 r. 
ponad 107 mln zł 
przychodów  

noWA GRupA pRoDuKtoWA 

Ekrany akustyczne

• autostrada A1 w pyrzowicach,
• autostrada A4 Dębica (Rzeszów) 
• obwodnica jarosławia 
• droga krajowa nr 8 (piotrków try-

bunalski) 

nIeMIecKIe KontRAKty AMeRyKAńsKI pRZycZółeK

Campus Derendorf Lexington Avenue

li uruchomiona została już pro-
dukcja ekranów akustycznych,          
a w 2013 roku poszerzona ona 
zostanie o produkcję paneli alu-
miniowych jako elementów ekra-
nów akustycznych. Rozwijanie po-
tencjału produkcyjnego wynika z 
faktu, iż spółka spodziewa się dal-
szego rozwoju infrastruktury dro-
gowej i kolejowej w Polsce, co po-
winno w jej opinii zaowocować 
kolejnymi kontraktami i zwiększe-
niem przychodów ze sprzedaży 
tego asortymentu w następnych 
latach. 

eksport

A 
9 

19  
43 
51 
59

Wprowadzenie
Rynek

Biznesy
Odpowiedzialność korporacyjna 

Informacje dla akcjonariuszy 
Raport finansowy 

Grupa Kęty S.A. Raport Roczny 2012 35



Usytuowanie Metalplast Karo Zło-
tów w strukturze grupy kapitałowej 
Grupy Kęty jako spółki pełniącej 
rolę zaplecza dla firm tworzących 
i dystrybuujących rozwiązania sys-
temowe okazało się trafnym po-
sunięciem, które wzmocniło po-
zycję spółki i stworzyło jej nowe 
perspektywy rozwoju. W 2012 ro-
ku sprzedaż do spółek grupy, a 
głównie do firmy Aluprof, stanowi-
ła aż jedną trzecią ogólnej sprze-
daży i dotyczyła takich produktów, 
jak: odlewy aluminiowe, akceso-
ria tworzywowe i stalowe, przyrzą-
dy obróbcze oraz okucia i zamki 
drzwiowe. Spółka, licząc na dal-
sze zwiększenie wolumenu koope-
racyjnego, sukcesywnie wdraża-
ła nowe pozycje asortymentowe. 
Dynamiczny zakres współpracy 
pomiędzy spółką a grupą spowo-
dował istotną zmianę struktury 
ogólnej sprzedaży spółki, w któ-
rej kooperacja i dostawy akceso-

riów wewnątrz grupy stanowią 
już znaczące źródło przychodów 
–  znacznie przekraczające poziom 
eksportu i zbliżone poziomem do 
pozostałej sprzedaży krajowej. 

automatyzacja produkcji
Jednocześnie Metalplast Karo 
Złotów postawił na automatyza-
cję procesów produkcyjnych. W 
2012 roku firma zakupiła kilka no-
woczesnych urządzeń montażo-
wych pracujących w cyklu auto-
matycznym i półautomatycznym 
oraz urządzenia do obróbki po-
wierzchniowej, które zapewnia-
ją powtarzalność produkcji, lepszą 
wydajność i jakość wykonania. In-
westycje swym zasięgiem objęły 
także wydział narzędziowni, któ-
ry stopniowo przekształca się w 
wydział produkcyjny, dysponujący 
nowoczesnymi urządzeniami ty-
pu: elektrodrążarki, centra obrób-
cze CnC itp., zajmujący się między 
innymi produkcją przyrządów do 
obróbki kształtowników. Ich naj-
większym odbiorcą jest spółka 
Aluprof. Specjalizacja w tym zakre-
sie może się również przyczynić w 
przyszłości do pozyskania zleceń 
od  zewnętrznych  systemodaw-
ców i dalszy rozwój produktów. 

www.metalplast-karo.com.pl

Marki

nagrody i certyfikaty

Dynamiczny zakres współpracy pomiędzy spółką a grupą kapitałową spowodował istotną 
zmianę struktury ogólnej sprzedaży spółki, w której kooperacja i dostawy akcesoriów we-
wnątrz grupy stanowią już znaczące źródło przychodów. 

2,3
Zysk z dział. operacyjnej (mln zł)

-0,5
0,2

3,4
2,3

2,9

32,4%

38,2
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 

53,6
39,8

37,6
38,0
38,2

0,5%

Kluczowe wydarzenia

 » Wdrożenie nowych pozycji asor-
tymentowych dla Aluprof    

 » Rozpoczęcie współpracy z wio-
dącymi polskimi producentami 
okien 

rynek krajowy
Dobre efekty współpracy we-
wnątrz grupy ochroniły pośred-
nio Spółkę przed negatywnymi 
skutkami postępującej deko-
niunktury na rynku krajowym. 
W Polsce, gdzie funkcjonuje oko-
ło 2 tysięcy producentów okien, 
popyt na stolarkę okienną oka-
zał się znacznie mniejszy niż w 
roku ubiegłym. Spadek popytu 
na okna dotyka przede wszyst-
kim małych producentów stolar-
ki okiennej produkujących głów-
nie na rynek krajowy. Więksi 
producenci okien z PCV i drew-
na konsolidowali rynek i rozwija-
li z powodzeniem sprzedaż eks-
portową na rynkach UE. Pomimo 
wielu niekorzystnych czynni-
ków koniunkturalnych, konsolida-
cji rynku oraz zmian w otoczeniu 
konkurencyjnym, Spółce uda-
ło się ulokować u nowych klien-
tów produkty o wartości powyżej 
3 mln zł. Za duży sukces nale-
ży uznać fakt, iż Metalplast Ka-
ro Złotów rozpoczął współpracę 
z wiodącymi polskimi producen-
tami okien, m.in. firmą Drutex i 
Dobroplast, dostarczając do tych 
firm m.in. zamki do drzwi oraz 
zamykacze dźwigniowe TAKT.     

Akcesoria budowlane (SAB)

Biznesy
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5,7

5,7

9,5

9,5

13,3

13,3 40%

Struktura asortymentowa sprzedaży (%) Kluczowy produkt segmentu

Sprzedaż do spółek grupy (mln zł)
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57  okucia obwiedniowe
8  Przyrządy  
7  Akcesoria stalowe  
7  Odlewy  

Pozostałe  4
Okucie TAKT  2

Zamki  4
Usługi  5

Akcesoria tworzywowe  6

okucie obwiedniowe

Biznesy  Raport Roczny 2012  Grupa Kęty S.A. 36



Polska

UE bez Polski

Poz. Europa

Inne

30,2

3,4

3,3

1,3

Ponadto działania Spółki koncen-
trowały się głównie w obszarze 
rozwoju produktowego, a szcze-
gólnie na trzech głównych kie-
runkach: 

 » pracach związanych z wdro-
żeniem nowego okucia  ROMb 
DynAMIC

 » modernizacji oraz rozszerzeniu 
oferty zamków  

 » przejęciu oraz uruchomieniu 
produkcji nowych elementów 
na potrzeby grupy kapitałowej  

eksport
Trudna sytuacja gospodarcza  
w Europie nie wspierała wzrostu 
sprzedaży eksportowej. W 2012 
roku na rynkach zagranicznych 
Spółka zrealizowała sprzedaż na 
poziomie blisko 8 mln zł, głównie 
do krajów sąsiadujących z Pol-
ską, tj. na Ukrainę, Litwę i biało-
ruś oraz do Rosji. Ponadto spół-
ka rozszerza ekspansję na rynki 
Europy Południowo-Wschodniej. 
Dostarcza już swoje wyroby do 
bułgarii, Serbii, Rumunii, Mołda-
wii oraz na Węgry. W 2013 roku 
Spółka zamierza zintensyfikować 
ekspansję zagraniczną. Podję-
te zostały działania zmierzające 
do nawiązania kontaktów han-
dlowych z producentami stolarki 
okiennej z Chorwacji, Czarnogó-
ry czy z Kazachstanu, gdzie wy-

Złotów

Obszary eksportu 
Pozostałe kraje 
Siedziba

eksportroby Metalplast Karo Złotów po-
strzegane są jako sprawdzone 
rozwiązania europejskie. Działal-
ność handlowa na tych rynkach 
wiąże się ze sporym ryzykiem o 
charakterze nierynkowym, co w 
pewnym stopniu ogranicza eks-
pansję, ale stwarza potencjal-
ne możliwości dalszego rozwoju. 
Dodatkowym czynnikiem ryzyka 
w tym zakresie są wahania walut. 

Jakość
Rok 2012 został także w peł-
ni wykorzystany na poprawę ja-
kości oferowanych produktów. 
Wyroby Spółki uzyskały kolej-
ne certyfikaty zaświadczające o 
ich wysokiej jakości. niewątpli-
wie najważniejszym z nich jest 
certyfikat jakości QM328 wyda-
ny przez niemiecki prestiżowy in-
stytut badawczy ift Rosenheim, 
stawiający najwyższe wymagania 
pod względem jakości produktu 
i organizacji produkcji. Uzyskanie 
certyfikatu pozytywnie wpłynęło 
na pozycjonowanie marki Romb 
na rynku krajowym i zagranicz-
nym. Ponadto dużym atutem 
jest posiadanie spełniającego 
najwyższe standardy Akredyto-
wanego Laboratorium Pomiaro-
wo-badawczego, stopniowo roz-
szerzającego zakres akredytacji 
szczególnie na potrzeby świad-
czonych komercyjnie usług.

21%
Udział eksportu w sprzedaży Struktura terytorialna eksportu

UA RU by LT bG inni

Sprzedaż terytorialnie 2012 (mln zł)

narożnik okucia obwiedniowego

Metalplast Karo Złotów jest jedy-
nym polskim producentem syste-
mu okuć obwiedniowych. Firma 
działa już 40 lat, a podstawowym 
profilem produkcji jest wytwarza-
nie okuć obwiedniowych marki 
ROMb dla stolarki PCV, drewnia-
nej i aluminiowej. Od niedawna 
firma rozwija produkcję zamków 
drzwiowych posiadających cer-
tyfikaty dopuszczające je do ob-
rotu na rynkach UE oraz Europy 
Wschodniej. Poza własnymi pro-
duktami Spółka oferuje także wie-
le innych rozwiązań stosowanych 
do produkcji okien i drzwi. 

stanowisko produkcyjne narożników do okuć obwiedniowych

okucie obwiedniowe
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Rok 2012 rozpoczął się dla spółki 
zmianami organizacyjnymi. Stwo-
rzone zostały regionalne dwuoso-
bowe zespoły sprzedażowe skła-
dające się z handlowców w terenie 
i osób z Działu Obsługi Klienta, co 
pozwoliło na jeszcze lepszą obsłu-
gę kontrahentów w poszczegól-
nych rejonach Polski.  Zgodnie ze 
strategią rozwoju spółka Alu Trans 
System otworzyła drugi zakład 
produkcyjny w Kętach, na terenie 
należącym do Grupy Kęty. Jego 
otwarcie miało na celu stawienie 
czoła wyzwaniu, jakim jest konku-
rencja na rynku lokalnym.  W no-
wym zakładzie produkowane są 
zabudowy samochodów użytko-
wych do 3,5 t DMC.  Wydzielono 
tam powierzchnie magazynowe 

Systemy transportowe

spółka sukcesywnie zwiększa udział produkcji własnej w ogólnej sprzedaży, uwzględ-
niając w tym procesie wzrost sprzedaży do dealerów samochodowych oraz spełnianie 
rosnących wymagań finalnych odbiorców  w zakresie jakości i estetyki. 

Polska

UE bez Polski

Pozost. Europa

12,6

2,1

0,3

15,0
Przychody ze sprzedaży (mln zł) 

Struktura przychodów 
ze sprzedaży (%)

54

71
59

46

29
41

Sprzedaż terytorialnie (mln zł)

Kluczowe wydarzenia

 » uruchomienie zakładu produkcyj-
nego w Kętach     

 » Recertyfikacja Iso 9001:2008 
oraz uzyskanie kolejnych homo-
logacji europejskich 

 » Rozpoczęcie - w oparciu o wła-
sny system - produkcji jednych z 
najlżejszych kontenerów na pol-
skim rynku

dy skompletowane takich marek, 
jak: Fiat, Ford i Citroen, wpłynę-
ło pozytywnie na wartość ofer-
towanych zabudów. W 2012 roku 
Spółka uzyskała kolejne 2 homo-
logacje europejskie na Fiata Du-
cato oraz Forda Transita. ATS 
przeszedł także proces złożonej 
certyfikacji przez Iveco Poland, 
czego  efektem było podpisanie 
umowy pomiędzy ATS i Iveco Po-
land w zakresie produkcji zabu-
dów samochodowych i korzy-
stanie z homologacji importera. 
Innym ważnym osiągnięciem by-
ło podpisanie kontraktu z Fiatem 
Auto Poland na zabudowę skrzy-
niową w ilości 75 sztuk pojazdów, 
co bezpośrednio przełożyło się 
na wzrost zainteresowania pro-
duktami marki Truckbody. Z uwa-
gi na  bezpośredni wpływ marki 
na wizerunek firmy przyjęto spój-
ny system brandowania gotowych 
produktów. Sukcesem okazało 
się także stworzenie wirtualnego 
portfolio marki Truckbody, dzięki 
któremu handlowcy mogli wzbo-
gacić swoje oferty.

Zabudowy nietypowe

City Trans – kontener

Max Trans – skrzyniaZakład produkcyjny we Wrocławiu

Zakład produkcyjny w Kętach

pod sprzedaż profili aluminiowych 
dla lokalnych firm kooperujących z 
ATS. Pozwoliło to zwiększyć moce 
produkcyjne, a przede wszystkim 
zdecydowanie przyspieszyć reali-
zację zleceń. Z uwagi na lepszą 
obsługę logistyczną klientów w re-
jonie Górnego Śląska firma odno-
towała w ub. roku zwiększone za-
interesowanie ofertą produktową 
wśród dealerów oraz firm zabu-
dowujących. Przełożyło się to bez-
pośrednio na zwiększenie świa-
domości marki Truckbody, jak i na 
zwiększenie o  ok. 20% sprzedaży  
zabudów w województwie śląskim 
i małopolskim.

europejskie homologacje
Spółka Alu Trans System wyka-
zuje zdolność do ciągłego do-
starczania wyrobu spełniające-
go wymagania klienta i wytyczne 
w zakresie nadrzędnych przepi-
sów, czego efektem są zabudo-
wy pojazdów użytkowych o euro-
pejskiej jakości. Przeprowadzona 
w 2012 roku recertyfikacja ISO 
9001:2008 potwierdziła utrzyma-
nie i ciągłe zapewnianie jakości. 
Posiadanie homologacji na pojaz-

produkty towary

12
11
10

Biznesy

Marki

17,8
19,8

15,012
11
10 17,8

19,8
15,012

11
10

alutranssystem.eu
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doskonalenie oferty handlowej 
W 2012 roku Alu Trans System re-
alizowało swoją strategię rozwo-
ju nie tylko w aspekcie logistycz-
nym, ale także technologicznym. 
Rosnące wymagania ze strony 
odbiorców oraz zaostrzająca się 
konkurencja w kraju i za granica-
mi wymuszają ciągłe doskonalenie 
własnej oferty handlowej. Dlate-
go Spółka zaprojektowała i wdro-
żyła do produkcji przegiętą ramę 
pośrednią dla marek Mercedes 
oraz Renault (jedyna taka alumi-
niowa rama na rynku). Ponadto w 
oparciu o własny system rozpo-
częła kompletną produkcję jed-
nych z najlżejszych kontenerów na 
polskim rynku. Zespół Alu Trans 
System, wykorzystując znajomość 
rynku i potrzeb klienta wykonał w 
październiku 2012 roku pierwszy 
prototypowy kontener z izolowa-
ną podłogą, co pozwoli w 2013 r. 
na dalsze rozszerzenie oferty ATS 
o nadwozia izolowane – duże za-
interesowanie zwłaszcza na rynku 
północnym. 

ambitne cele 
Pomimo ogólnej trudnej sytuacji 
na rynku samochodów dostaw-
czych do 3,5 t DMC na rynku kra-
jowym i europejskim rok 2012 
był dla spółki bardzo pracowity i 
owocny w działania mające na ce-
lu umocnienie pozycji ATS wśród 
dostawców zabudów do pojazdów 
użytkowych. Wyniki tych działań 
powinny się przełożyć na wzrost 
sprzedaży i rentowności w 2013 
roku. Głównym celem jest zwięk-
szenie sprzedaży produktów dla 
pojazdów kategorii n1 (o DMC 
do 3,5 t) i n2 (o DMC do 5,5 t), 
ze szczególnym uwzględnieniem 
eksportu zabudów skrzyniowych 
i kontenerowych na rynkach ta-
kich krajów, jak: niemcy, Czechy i 
norwegia.

MaxKip

CityTrans

MiniTrans

IzoTrans

MaxTrans

IgloTransCSTrans

MiniTrans

CargoTrans

Struktura asortymentowa sprzedaży 

Struktura sprzedaży produktów gotowych (zabudowy) wg marek

14,9%
9,9%
3,0% 
0,2%

147  
23
153  
22
14  
177  
43  

579  

FIAT
CITROEn
FORD
MERCEDES
IVECO
Firmy zabudowywujące      
Inni

suma końcowa               

Zabudowy gotowe (28,0%)  
zab. skrzyniowe Max Trans
zab. skrzyniowe Mini Trans
zab. kontenerowe City Trans
zab. inne (np. wywrotki)  

pozostałe produkty (18,0%)
drzwi naczepowe
burty
inne (np. osłony  
antynajazdowe, dachy) 

profile aluminiowe 
Akcesoria i inne

Spółka Alu Trans System zaopatruje sektor 
transportowy w profile aluminiowe oraz 
aluminiowe zabudowy samochodowe takie 
jak: skrzynie załadunkowe, kontenery, izo-
termy, wywrotki, naczepy. ATS opiera swoją 
produkcję na dostawach profili aluminio-
wych z Segmentu Wyrobów Wyciskanych 
funkcjonującego w ramach Grupy Kęty S.A. 
Dzięki powiązaniom własnościowym spół-
ka zyskuje elastyczność i większą swobodę 
działania na trudnym rynku transportowym. 
Dodatkowo współpracuje ze sprawdzony-
mi europejskimi dostawcami podzespołów 
montażowych. Głównymi odbiorcami pro-
duktów spółki są dealerzy i importerzy sa-

mochodów dostawczych o DMC do 3,5 t. 

8,0%  
2,0%
8,0%   

40,0%
14,0%

Portfolio zabudów

A 
9 

19  
43 
51 
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Inwestycje / CBR / plany

Biznesy

innowacje. wzorcowy projekt 
Projekt inwestycyjny Grupy Kęty został 
wytypowany przez MRR w ramach do-
brych praktyk beneficjentów wykorzystu-
jących pieniądze z Programu Innowacyj-
na Gospodarka i został zaprezentowany 
w specjalnym albumie wydanym przez Mi-
nisterstwo. Projekt o nazwie „Utworzenie 
Centrum badawczo-Rozwojowego w Gru-
pie Kęty S.A.” był współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Innowacyj-
na Gospodarka 2007-2013. 

W sumie w ramach projektu zakupiono 21 
nowych przyrządów pomiarowo-badaw-
czych, połączonych najnowszej generacji 
systemem informatycznym przeznaczo-
nym dla ośrodków badawczych.

Badania realizowane w CBR: 
 • analizy składu chemicznego
 • badania wytrzymałościowe
 • badania metalograficzne (dokładna i po-

wtarzalna analiza w zakresie: morfologii i 
rozmieszczenia faz,  pomiaru średniej wiel-
kości ziarna)

 • pomiary przestrzenne detali  
o skomplikowanych kształtach na maszynie 
współrzędnościowej 3D 

 • badania ultradźwiękowe wlewków oraz wy-
robów gotowych – wykrywanie nieciągłości 
w postaci: pęknięć, rozwarstwień, pęche-
rzy i wtrąceń

 • pomiar przewodności elektrycznej wła-
ściwej

Centrum Badawczo Rozwojowe (CBR)
S W W

9,25 15,76,45 + =
Grupa Kęty sumaDotacja

nakłady (mln zł)

Centrum Badaw-
czo-Rozwojowe w Kę-

tach zostało wybrane przez 
Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego jako przykład „wzorcowego 
projektu” stanowiącego inspirują-

ce przykłady innowacyjności wdra-
żanej dzięki uzyskanej pomocy z 

Unii Europejskiej oraz środ-
ków krajowych. Centrum badawczo-Rozwojowe pozwala 

Grupy Kęty S.A. na prowadzenie szeregu 
prac projektowych oraz badawczych dla 
klientów z zaawansowanych technologicz-
nie segmentów rynkowych w kraju i zagra-
nicą: automotive, lotniczej, militarnej i elek-
trotechnicznej.

Działalność CbR umożliwi współpracę z 
podmiotami zaliczanymi do sektora ma-
łych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak 
również możliwe będzie realizowanie prac 
w ramach współpracy z jednostkami ba-
dawczo-rozwojowymi.  

Sukces projektu CbR w postaci nowej in-
westycji o charakterze innowacyjnym 
przynosi spółce następujące korzyści: 
prowadzenie szerszego zakresu badań, 
wdrażanie innowacji, zwiększenie pozio-
mu efektywności systemu wydatkowania 
środków finansowych na prace badaw-
czo-rozwojowe wewnątrz firmy, możliwość 
bieżącego monitorowania zakresu prowa-
dzonych prac, jak również efektów podję-
tych analiz oraz komercjalizacji myśli tech-
nologicznej.  

1. Mikroskop stereoskopowy  
z cyfrowym zapisem obrazu

2. ultradźwiękowe urządzenie do 
badań defektoskopowych

3. nowy budynek cBR przeznaczony 
na potrzeby nowego centrum

4. Maszyna współrzędnościowa 3D 

3

41

2

PROJEKTy WSPÓŁFInAnSOWAnE PRZEZ UnIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW  
EUROPEJSKIEGO FUnDUSZU ROZWOJU REGIOnALnEGO W RAMACH PROGRAMU  

OPERACyJnEGO InnOWACyJnA GOSPODARKA 2007-2013
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5

SOG

5 mln zł 40 mln zł około
(budowa + wyposażenie)

2012 2013

Centrum magazynowe w Bielsku-Białej 

Goleszów - kupno hali pod dalszą adaptację
SUb

SSA
Aluprof w związku z intensywnym rozwojem rozpocznie w I poł. 
2013 r. największą w historii firmy  inwestycję – rozbudowę zakła-
dów w bielsku-białej. 

będzie to centrum rozwojowe, na które firma przeznaczy w najbliż-
szych dwóch latach ok. 40 mln zł.  Powstanie hala o powierzchni 
18,5 tys. m2 wyposażona w magazyn automatyczny akcesoriów. Fir-
ma patrzy w przyszłość i widzi duży potencjał dla wzrostu zapotrze-
bowania na wyroby aluminiowe w najbliższych latach. Priorytetem 
jest dostarczanie najwyższej jakości produktów przy jednoczesnym 
najwyższym poziomie obsługi naszych klientów.  
To dzięki zaufaniu, jakim do tej pory obdarzano firmę Aluprof, stała 
się ona liderem na polskim rynku  hala o powierzchni ok. 10 tys. m kwadratowych 

nakłady nakłady

Projekty inwestycyjne 2012-2013

32

1. urządzenie do produkcji wysoko-
barierowych folii tworzywowych
2. laminarka 
3. Drukarka totograwiurowa
4. Metalizer
5. Drukarka flekso 

1

4
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9 

19  
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Biznesy

oDpoWIeDZIAlność 
KoRpoRAcyjnA
pracownicy
Wartości firmy
ekologia
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Pracownicy

ProfesJonaliZm
Obszar zarządzania zasobami 
ludzkimi uporządkowany jest we-
dług poszczególnych procesów. 
Uregulowania w obszarze admi-
nistracji personalnej zapewnia-
ją sprawne i bezpieczne zarzą-
dzanie dokumentacją osobową, 
zgodnie z aktualnymi wymoga-
mi prawa. Procedury definiujące 
standardy procesu rekrutacji pra-
cowników bardzo ściśle powiązane 
są z obszarem rozwoju pracowni-
ków. Orientacja na rekrutację we-
wnętrzną otwiera drogę awansu 
zarówno wewnątrz danej spół-
ki, jak i całej grupy. Osoby odpo-
wiedzialne w procesie adaptacji 
za wdrożenie nowego pracownika 
mają okazję podzielić się zdobytym 
doświadczeniem i sprawdzić w ro-
li mentora. Jest to jeden z elemen-
tów systemu zarządzania wiedzą, 
który zapobiega utracie cennych 
informacji, wspierając jednocześnie 
komunikację międzypokoleniową. 

Wysoki poziom świadomości pra-
cowników pozwala na wykorzysta-
nie wartości, jakich dostarcza oce-
na okresowa. Odbywające się raz 
w roku formalne spotkania pra-
cowników z przełożonymi są oka-
zją do podsumowania osiąganych 
wyników pracy, określenia wyma-
gań na kolejny okres oraz sprecy-
zowania potrzeb szkoleniowych w 
powiązaniu z celami na stanowi-
sku. W ramach organizacji realizo-
wane są szkolenia w różnej formie 
(m.in. kursy, studia), obejmujące 
zarówno tematykę techniczną, jak 
i rozwijające umiejętności osobiste 

W grupie kapitałowej Grupy Kę-
ty S.A. obszar zarządzania zaso-
bami ludzkimi jest precyzyjnie 
zdefiniowany poprzez procedu-
ry, które określają standardy re-
alizacji poszczególnych procesów 
HR. Z uwagi na różnorodność biz-
nesową ważnym elementem jest 
elastyczność systemu, który po-
zwala na stosowanie wytycznych 
z uwzględnieniem specyfiki da-
nej spółki, z zachowaniem wyso-
kiego poziomu profesjonalizmu. 
Wśród spółek tworzących grupę 
kapitałową wiele zaznacza swoją 
obecność na rynku od dziesiątek 
lat. Zatrudnieni w nich pracowni-
cy niemal całe swoje doświadcze-
nie zdobywali w ramach jednej or-
ganizacji, przez co ukształtowana 
kultura organizacyjna w natural-
ny sposób zorientowana jest na 
pracownika. Z wewnętrznych ana-
liz wynika, że przeciętny pracow-
nik pracuje w strukturach grupy 
kapitałowej Grupy Kęty S.A. śred-
nio 12 lat a jego średni wiek to 39 
lat. Analiza według płci wykazuje, 
że zarówno średni staż, jak i śred-
ni wiek jest w przypadku kobiet o 
dwa lata dłuższy niż u mężczyzn. 
Z uwagi na te dane oraz progno-
zy demograficzne odnoszące się 
do długości życia i średniego wie-
ku pracowników w Europie w per-
spektywie kolejnych lat, zarzą-
dzanie wiekiem stanowi istotny 
element polityki personalnej grupy 
kapitałowej Grupy Kęty SA.

i społeczne. bardzo mocny akcent 
położony został na doskonalenie 
komunikacji w językach obcych.

elastycZność
Z uwagi na specyfikę każdej ze 
spółek grupy kapitałowej bibliote-
ka Orangebook, za pomocą której 
określane są standardy postępo-
wania, także w obszarze zarządza-
nia zasobami ludzkimi, rozwijana 
jest na dwóch poziomach.  
Pierwszy to procedury na pozio-
mie grupy kapitałowej, które stano- 
wią zbiór podstawowych wytycz-
nych i bazę do rozwijania na pozio-
me drugim – w ramach danej spół-
ki. Tam określane są szczegółowe 
instrukcje postępowania, którymi 
zobowiązani są kierować się pra-
cownicy w swojej codziennej pracy. 
Zgodnie z tym schematem polity-
ka wynagrodzeń na pierwszym po-
ziomie oznacza, iż w każdej spółce 
stanowiskowe ścieżki kariery oraz 
siatki płac budowane i aktualizo-
wane są w oparciu o wyniki warto-
ściowania stanowisk pracy.  
na drugim poziomie w spółce, 
ustalane są konkretne przedzia-
ły płacowe z wykorzystaniem in-
formacji dostępnych w rynkowych 
raportach płacowych na temat wy-
nagrodzeń w danej branży, regio-
nie, w ramach określonej grupy 
zawodowej. Wysokość wynagro-
dzenia danego pracownika oraz 
możliwość otrzymania nagrody z 
funduszu motywacyjnego uzależ-
nione są od wyników oceny okre-
sowej, indywidualnych efektów pra-
cy i innych czynników ważnych z 
punktu widzenia rozwoju biznesu.

3370

39 lat 12 lat

2011: 3296

3%

Zatrudnienie (31.12.2012)

Średni wiek Średni staż

Każdy pracownik wzbogaca organizację o własne zdolności, wiedzę i umiejętności. 
Doskonalenie tego kapitału przyczynia się do rozwoju Grupy Kęty i pozwala sytuować 
ją wysoko w rankingach przedsiębiorczości. 
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obszarze pracownicy z dłuższym 
stażem, bogatsi o doświadczenia, 
mają okazję wykorzystać swoje 
umiejętności zgodnie z potrzeba-
mi organizacji.

komPetencJe 
Spółki Grupy Kęty S.A. realizują 
swoją działalność na rynku mię-
dzynarodowym. Pracownicy za-
trudnieni w kraju wykorzystu-
ją znajomość języków obcych do 
bezpośrednich kontaktów nie tyl-
ko z klientami i dostawcami zagra-
nicznymi, ale również z pracowni-
kami przedstawicielstw, centrów 
dystrybucyjnych czy spółek zależ-
nych za granicą. Komunikacja mię-
dzynarodowa jest więc ważnym 
elementem na liście kompetencji 
pracowniczych.  
Rozwiązaniem systemowym, które 
wdrożone jest w każdej ze spół-
ek jest Program AbC (Attuned 
business Communication Pro-
gramme). Opracowane wytycz-
ne określają, wobec których pra-
cowników stawiane są wymagania 

Analogicznie procedura dotycząca 
zdrowia i bezpieczeństwa w pra-
cy na pierwszym poziomie pod-
kreśla rolę budowania świadomo-
ści pracowników w zakresie ich 
wpływu na bezpieczeństwo. Zakła-
da także organizowanie dodatko-
wych (oprócz podstawowych, wy-
maganych przez prawo) szkoleń 
dla pracowników, wykorzystywa-
nie systemów sugestii. na drugim 
poziomie w spółkach powoływa-
ne są specjalne zespoły do analizy 
wypadków i potencjalnych zagro-
żeń. Dzięki systemowi raporto-
wania na bieżąco analizowane są 
rezultaty podejmowanych dzia-
łań i potencjalne ryzyka oraz bu-
dowane plany na kolejne okre-
sy. Efektywność działań w ramach 
tej procedury osiągnęła wyjątko-
wo wysoki poziom. Od momentu 
jej wdrożenia w roku 2011 poziom 
wypadków przy pracy w struktu-
rach grupy kapitałowej zmniejszył 
się o 36%, natomiast spółka, któ-
ra jest pomysłodawcą programu, 
uzyskała wynik 92%. Także w tym 

odnośnie znajomości języków ob-
cych i na jakim poziomie (poziom 
biegłości języka  przyjęty przez Ra-
dę Europy). na bazie wyników eg-
zaminów możliwa jest odpowiedź 
na pytanie, w jakim stopniu spół-
ka realizuje postawiony w tym ob-
szarze cel.  
Pracodawcy wspierają działania w 
kierunku zdobywania i doskonale-
nia umiejętności komunikacji w ję-
zykach obcych pracowników, or-
ganizując szkolenia w siedzibie 
firmy a także dofinansowując kur-
sy zewnętrzne, np. w szkołach ję-
zykowych, za pośrednictwem plat-
form internetowych. Jednocześnie 
wysokie wymagania stawiane są 
przed firmami, które szkolenia re-
alizują. 
Celem nadrzędnym Programu jest 
wprowadzenia języka angielskiego 
jako oficjalnego języka korporacyj-
nego – powszechnie uznawanego 
za globalny język biznesu – po-
cząwszy od roku 2015. 

Wg stanowisk

Terytorialnie

Wg wykształcenia

stanowiska robotnicze 
stanowiska nierobotnicze 
kierownicze

Henry Ford

kraj

zagranica

75% 
21% 
4%

3370
3199

171

średnie 
wyższe 
inne

37% 
23% 
40%

Połączenie sił to początek, 
pozostanie razem to postęp, 
wspólna praca to sukces.

struktura zatrudnienia
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GRUPA KĘTy od kilku lat angażuje 
się w społeczną odpowiedzialność 
biznesu, dzięki czemu już na eta-
pie budowania strategii dobrowol-
nie uwzględnia interesy społecz-
ne i ochronę środowiska, a także 
relacje z różnymi grupami intere-
sariuszy. bycie odpowiedzialnym 
dla Zarządu Grupy Kęty nie ozna-
cza tylko spełnienia wszystkich 
wymogów formalnych i prawnych, 
ale oprócz tego zwiększone inwe-
stycje w zasoby ludzkie, w ochro-
nę środowiska i relacje z otocze-
niem firmy. 

Wizytówką działalności CSR-owej 
w grupie kapitałowej jest działa-
jąca od półtora roku funDAcjA 
GRupA Kęty DZIecIoM poDBe-
sKIDZIA.

„na lepszy start” - to hasło, któ-
re od początku powstania funda-
cji przyświeca działalności tej or-
ganizacji.

Zadaniem Fundacji jest otocze-
nie opieką podopiecznych domów 
dziecka i placówek opiekuńczo-
wychowawczych poprzez m.in. 
niesienie pomocy wychowankom 
tych placówek w zdobywaniu wy-

kształcenia, wiedzy, kwalifikacji, 
które w konsekwencji umożliwią 
im lepszy start w dorosłe, samo-
dzielne życie. Fundacja stawia so-
bie również za cel krzewienie idei 
rodzicielstwa zastępczego.

Już dzisiaj realizowanych jest kil-
ka programów dla podopiecz-
nych z ośrodków w bielsku-bia-
łej, Kęt i Oświęcimia. W ramach 
tych programów fundacja poma-
ga podopiecznym w nauce, orga-
nizując cykl korepetycji, doskonali 
ich przyszłe umiejętności zawo-
dowe, kierując na specjalistycz-
ne kursy, np. prawa jazdy. Orga-
nizuje i pomaga w otrzymaniu 
zatrudnienia w spółkach Grupy 
Kapitałowej. Oprócz indywidual-
nych programów usamodzielnia-
nia fundacja angażuje się również 
w większe akcje skierowane do 
szerszego grona ośrodków i pla-
cówek wychowawczych, m.in. gru-
dniową akcję – organizowaną już 
po raz drugi GWIAZDKA DZIECIĘ-
CyCH MARZEŃ, w ramach której 
aż 104 dzieci otrzymało podarun-
ki przygotowane przez pracowni-
ków spółek Grupy Kęty.

Podobny cel miał przeprowadzony 
w 2012 roku w kęckiej hali OSiR IV 
turniej charytatywny piłki nożnej, 
organizowany przy współudzia-
le Fundacji „Grupy Kęty Dzieciom 
Podbeskidzia". Impreza ściągnę-
ła do miasta gwiazdy piłki noż-
nej i hokeja. Wydarzenie czynnie 
wsparły Gmina Kęty i Starostwo 

Powiatowe w Oświęcimiu. Całko-
wita kwota jaką zebrano to ponad 
7 tys. złotych. To pieniądze, któ-
re trafiły do Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Kętach. 

Oczywiście nadrzędnym celem 
działań fundacji jest pomoc pra-
cownikom spółek wchodzących  
w skład grupy kapitałowej Grupy 
Kęty S.A. i ich dzieciom znajdują-
cym się w trudnej sytuacji  
życiowej.

Grupa Kęty poprzez podjęte dzia-
łania pragnie zwrócić większą u-
wagę środowiska, pracowników, 
firm oraz instytucji działających  
w regionie na konieczność nie-
sienia większej i skuteczniejszej 
pomocy młodym ludziom, któ-
rzy zostali skrzywdzeni przez los           
i u progu dorosłości są zdani wy-
łącznie na siebie.  

Oprócz działalności fundacyjnej 
firma mocno angażuje się w wy-
chowanie dzieci i młodzieży przez 
sport. 

Spółka od kilku lat wspiera mate-
rialnie i finansowo kluby sporto-
we w miastach, gdzie znajdują się 
spółki zależne i ich zakłady pro-
dukcyjne. Lokalne zaangażowanie 
w sport pomaga w funkcjonowa-
niu klubów: w Kętach Uczniow-
skiego Międzyszkolnego Klubu 
Sportowego Kęczanin, a w Go-
leszowie Ludowego Klubu Spor-
towego „Goleszów” z sekcją pił-

Wartości firmy

odpoWiedzialność Biznesu

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Pod-
beskidzia pomaga wychowankom Pla-
cówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
w edukacji, rozwijaniu zainteresowań 
i ułatwieniu trudnego startu w doro-
słość. Fundacja wspiera program na-
uczania tych dzieci.

www.dziecipodbeskidzia.com

 » „s jak sztuka" 
 » „Mój sukces - Moja droga"
 » „Gwiazdka dziecięcych marzeń"

PROJEK T y CSR

Społeczna odpowiedzialność jest procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa 
zarządzają swoimi relacjami z różnorodnymi interesariuszami, którzy mogą mieć 
faktyczny wpływ na sukces w działalności gospodarczej, należy je zatem traktować 
jako inwestycję a nie koszt 
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WspIeR AMy spoRt

Uczniowski Międzyszkolny Klub 
Sportowy „Kęczanin” Kęty

LKS Goleszów

Bialski Klub Sportowy  
Aluprof Bielsko-Biała

Aluprof TF Budapest

sportowo młodzieży oraz zapew-
nienia jej możliwości zdobycia wy-
kształcenia.

Działalność klubu, w którym sport 
uprawia ponad 130 dziewcząt i 
chłopców, wspiera spółka  z gru-
py kapitałowej – Alupol Packaging, 
będąca liderem w produkcji wyso-
kiej klasy opakowań. Zarządy Gru-
py Kęty  oraz  Alupol Packaging są 
zadowolone z masowego charak-
teru zajęć prowadzonych z dzieć-
mi i młodzieżą, a także osiągnięć 
sportowych klubu. Spółki popiera-
ją ideę  fizycznego rozwoju dzie-
ci i młodzieży poprzez treningi pił-
ki siatkowej. Pieniądze wydane na 
ten cel są najlepszą inwestycją, bo 
skierowaną w przyszłość. najważ-
niejszy cel działalności „Kęczani-
na” to edukacja przez sport mło-
dego pokolenia mieszkańców Kęt 
i okolic.  

Podobne cele stawia sobie inna 
spółka z grupy kapitałowej Metal-
plast-Stolarka Sp. z o.o., będąca 
największą  w branży budowlanej 
firmą zajmującą się montowa-
niem fasad aluminiowych. Spół-
ka, która ma swoją siedzibę w Go-
leszowie, wspiera miejscowy LKS 
„Goleszów”. W 2012 roku prze-
znaczyła na zakup podstawowych 
sprzętów, dresów, piłek treningo-
wych, toreb sportowych, komple-
tów strojów meczowych 20 ty-
sięcy złotych. Aktualnie w klubie 
trenuje około 90 dzieci w wieku 
od 5 do 18 lat, które zrzeszone 
są w pięciu drużynach piłki noż-
nej.  Zespół przedszkolny złożo-
ny z najmłodszych adeptów spor-
tu oraz drużyna żaków trenują co 
najmniej dwa razy  w tygodniu. 
Dla najmłodszych organizowa-
ne są turnieje żaków; są to cykle 
spotkań wyjazdowych, organizo-
wanych każdego roku wiosną i je-
sienią przez zaprzyjaźnione kluby 

 • 9 drużyn w rozgrywkach
 • 130 zawodników i zawodniczek
 • uMKs Kęczanin - udział w fazie play-

off I ligi piłki siatkowej mężczyzn
 • uMKs Kęczanin II - wicemistrzostwo 

małopolskiej III ligi mężczyzn, udział w 
turnieju finałowym o II ligę w Gdańsku 

 • 5 drużyn
 • 90 zawodników

 • 18 medali Mistrzostw polski (8 złotych, 5 
srebrnych, 5 brązowych)

 • 8 pucharów polski 
 • 2 super puchary

 • awans z II do I ligi żeńskiej piłki siatkowej, 
3 miejsce i brązowy medal w rozgryw-
kach o puchar Węgier 

ki nożnej. Dzięki wsparciu spółek 
grupy kapitałowej ponad dwieście 
dzieci w wieku szkolnym regular-
nie uprawia sport, przez co idea 
krzewienia sportu amatorskiego 
w tych miastach żyje i prężnie się 
rozwija.  

UMKS Kęczanin to klub sporto-
wy założony w 2000 roku. Począt-
kowo trenowały tam dwie grupy 
młodzieży; dziewcząt i chłopców. 
W obecnym sezonie w klubie tre-
nuje i rywalizuje w różnych roz-
grywkach aż 9 drużyn.  najbar-
dziej utytułowana jest drużyna 
seniorów rywalizująca w I lidze pił-
ki siatkowej. Sukces tej drużyny 
powoduje, że coraz większe rze-
sze młodych chłopców i dziew-
cząt garną się do uprawiania siat-
kówki. Dzisiaj w klubie trenuje ok. 
130 dziewcząt i chłopców z Kęt i 
okolic. – bardzo się cieszymy, że 
młodzi ludzie wykazują takie zain-
teresowanie, że chcą się rozwijać 
sportowo i marzą o karierze siat-
karskiej. Sport kształtuje charak-
ter i ten wysiłek będzie owocował 
w ich dorosłym życiu – twierdzi 
Marek błasiak, jeden z założycieli 
klubu, obecnie jego prezes. 

Działalność Klubu nie ogranicza 
się tylko do drużyn klubowych. W 
lipcu 2012 roku wprowadzony zo-
stał w życie wspólny projekt Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki oraz  
Polskiego Związku Piłki Siatkowej, 
dotyczący „Ogólnopolskiego pro-
jektu szkolenia młodzieży uzdol-
nionej sportowo w piłce siatkowej 
w szkolnych ośrodkach sporto-
wych, działających ze wsparciem 
jednostek samorządu terytorial-
nego”. na 128 szkół z całej Polski,  
biorących udział  w tym projekcie, 
aż dwie szkoły są z Kęt.  Współ-
praca samorządu lokalnego, szko-
ły i klubu daje możliwość profe-
sjonalnego szkolenia uzdolnionej 

(LKS Goleszów również jest go-
spodarzem takich spotkań). na 
turniejach najmłodsi mogą zmie-
rzyć się z rówieśnikami i spraw-
dzić swoje umiejętności. Druży-
ny juniorów, trampkarzy starszych 
oraz trampkarzy młodszych wy-
stępują w lidze piłkarskiej. W ciągu 
roku drużyny rozgrywają 26 me-
czy ligowych. Oprócz tego rozgry-
wane są mecze sparingowe, około 
8- 10 spotkań rocznie. Spółka Me-
talplast–Stolarka chętnie wspiera 
lokalną inicjatywę sportową, uwa-
żając że sport nie tylko rozwija ru-
chowo, ale uczy dyscypliny, sys-
tematyczności, co jest niezwykle 
ważne w kształtowaniu młodego 
człowieka. 

Inna spółka z grupy kapitałowej 
- Aluprof S.A., od kilku sezonów 
sponsoruje żeńską drużynę pił-
ki siatkowej bKS Aluprof bielsko-
biała. Sukcesy siatkarek z bielska-
białej, gdzie firma prowadzi swoją 
działalność, przyczyniają się do 
coraz większej popularyzacji piłki 
siatkowej wśród dzieci i młodzieży 
w regionie Podbeskidzia. Sławne  
i utytułowane siatkarki, często wy-
stępujące w reprezentacji Polski, 
są wzorem do naśladowania dla 
dziewcząt i chłopców rozpoczyna-
jących swoją przygodę z piłką siat-
kową.  Firma Aluprof S.A. podpi-
sała z klubem kolejną umowę na 
sezon 2012/2013, pozostając Ge-
neralnym Sponsorem Drużyny. 

Równolegle  węgierska spółka Alu-
prof Hungary rozwija współpra-
cę z klubem Aluprof TF budapest. 
Dzięki temu zespół osiąga sukcesy 
sportowe,  a nazwa i marka Alu-
prof - poprzez transmisje telewi-
zyjne meczów - staje się bardziej 
popularna na Węgrzech.
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Przyszłość Grupy KĘTy budowana 
jest w oparciu o zasadę zrówno-
ważonego rozwoju. W modelu biz-
nesowym Spółka uwzględnia po-
trzeby rozwoju społecznego oraz 
ochrony środowiska. Podejmowa-
ne przez firmę działania polegają 
na szukaniu rozwiązań ukierunko-
wanych na eliminację negatywne-
go wpływu na środowisko u źró-
dła jego powstawania. Dlatego też 
spółka inwestuje pokaźne środki 
w badania i rozwój, w poszukiwa-
nia i wdrażanie proekologicznych 
technologii, w zwiększenie udzia-
łu surowców wtórnych w wyrobie 
finalnym.

Zarządzanie środowiskiem stano-
wi istotny element korporacyjnego 
systemu zarządzania kluczowymi 
procesami, wymuszającego stan-
daryzację oraz poprawę efektyw-
ności środowiskowej spółek Grupy 
Kapitałowej.  
W 2012 roku wdrożono oraz pod-
dano kontroli w ramach syste-
mu wszystkie procedury wymaga-
ne międzynarodową normą ISO 
14001. Gwarantują one stosowa-
nie we wszystkich spółkach za-
leżnych wymagań prawnych oraz 
przyjętych na poziomie korporacji 
wytycznych określających wyma-
gane techniki operacyjne. 

W związku z dokonanymi zmia-
nami zarząd Grupy Kęty zatwier-
dził w ubiegłym roku nową „Po-
litykę Środowiskową”, akcentując          
w niej kierunki doskonalenia zwią-
zane ze zrównoważonym rozwo-
jem oraz społeczną odpowiedzial-
nością biznesu. Zobowiązania te 
stanowiły podstawę zrealizowa-
nych w roku ubiegłym działań 
ukierunkowanych na stosowanie  
innowacyjnych, przyjaznych śro-
dowisku technologii, minimaliza-
cję zużycia mediów czy skuteczne 
monitorowanie wpływu na śro-
dowisko. 

Jednym z przykładów zadań pro-
ekologicznych zwiększających 
efektywność energetyczną było 
wdrożenie odzysku ciepła energii 
odpadowej sprężarek śrubowych 
służących do produkcji sprężone-
go powietrza i jego wykorzystanie 
do podgrzewania wody w wan-
nach do chemicznej obróbki alu-
minium.  
W wyniku realizacji odzyskano ok. 
70% energii odpadowej wytwarza-
nej przy produkcji sprężonego po-
wietrza. Z kolei przykładem wdro-
żenia innowacyjnych, przyjaznych 
środowisku rozwiązań było zastą-
pienie dotychczasowego procesu 
trawienia matryc prasowniczych 
nową wysokoefektywną techno-
logią ograniczającą ryzyko środo-
wiskowe, która eliminuje powsta-
wanie ścieków i redukuje o 99% 
emisję do powietrza wodorotlen-
ku sodu. 

Istotnym celem realizowanych za-
dań było ponadto kontrolowanie 
ryzyka środowiskowego. Dobry 
przykład stanowi zakup i instala-
cja nowoczesnego systemu auto-
matycznego monitoringu ścieków 
odprowadzanych z terenu zakła-
du, umożliwiającego ciągły po-
miar parametrów i bezprzewodo-
we przesyłanie wyników odczytów 
sond pomiarowych do zakładowe-
go centrum kontroli. Pozwoliło to 
zoptymalizować procesy chemicz-
nej obróbki aluminium pod kątem 
zmniejszenia w nich ładunku za-
nieczyszczeń.

Ponadto w ramach programu 
„Odpowiedzialny biznes” dokona-
liśmy istotnych zmian w systemie 
gospodarowania odpadami. Pod-
jęto decyzję o przekazaniu obsługi 
w zakresie kompleksowej gospo-
darki odpadami przemysłowymi      
i komunalnymi jednej firmie, która 
nie tylko udostępniła znaczną licz-
bę odpowiednich pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów, ale  
i wyposażyła zakład w nowocze-
sną prasę do odpadów. Dzięki 
temu proces przetwarzania od-
padów rozpoczyna się już w Kę-
tach, a liczba transportów odpa-
dów uległa daleko idącej redukcji, 
przyczyniając się do ogranicze-
nia związanej z tym emisji do po-
wietrza. 

Ekologia

13,3
 2011: 15,6

684,3
2011: 604,3

Emisja do powietrza (Mg) 

Odzysk odpadów aluminium 
w zakładzie (Mg/rok)

Odzysk i recyckling 
opakowań (Mg/rok)

15%

23% 

19 477
2011: 21 584

76

26 (8+18)

Działania 2000-2012

wdrożone certyfikaty 
(środowiskowe + jakościowe)

9%
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W ramach projektu rozszerzyli-
śmy system segregacji odpadów 
w biurach oraz na wydziałach pro-
dukcyjnych, gdzie rozmieszczono 
estetyczne pojemniki na papier, 
tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, 
aluminium oraz baterie i sprzęt 
elektryczny. Element końcowy se-
gregacji odpadów stanowią konte-
nery zbiorcze oraz belownica. Od-
zyskane z terenu zakładu odpady 
poddawane są recyklingowi i sta-
nowią pełnowartościowy surowiec 
do ponownego wykorzystania. 
Korzyści z wprowadzonych zmian 
to nie tylko dodatkowe dochody 
ze sprzedaży odzyskanych surow-
ców czy niższe koszty obsługi i 
transportu, ale przede wszystkim 
czystość i porządek na produkcji 
oraz wzrost świadomości i zaan-
gażowania pracowników. 

Jak co roku Spółka dokonała wni-
kliwej oceny wpływu na środowi-
sko z porównaniem do wyników 
lat wcześniejszych, aby  w sposób 
jak najbardziej obiektywny zobra-
zować wpływ działalności zakładu 
na otaczające środowisko. Wie-
le liczb odnoszących się do tego 
oddziaływania uległo istotnemu 
zmniejszeniu. Dla przykładu wiel-
kość łącznej emisji substancji za-
nieczyszczających do powietrza 
w roku 2012 wyniosła 85% pozio-
mu emisji z 2011 roku. Również 
analiza zużycia energii, surowców 
i paliw wykazała obniżenie zużycia 
jednostkowego. badaniami objęli-
śmy również strukturę i wielkość 
kosztów środowiskowych w ra-
mach wdrożonego w Spółce mo-
delu „zielonej księgowości”.

Realizując wymogi prawne, Grupa 
Kęty zaraportowała w roku 2012 
uwolnienia i transfer substan-
cji w ramach Europejskiego Re-
jestru Uwalniania i Transferu Za-
nieczyszczeń oraz Krajowej bazy 
o Emisjach Gazów Cieplarnianych 
i Innych Substancji. Zakład termi-
nowo uiścił opłaty za korzystanie 
ze środowiska oraz opłaty pro-
duktowe. Ponadto realizując obo-
wiązek nałożony w rozporządze-
niu Parlamentu Europejskiego WE 
nr 1907/2006 (REACH), przepro-
wadzono ocenę zgodności sto-
sowanych w Spółce niebezpiecz-
nych substancji i ich mieszanin z 
warunkami określonymi w dostar-
czonych przez producentów kar-
tach charakterystyki. Dzięki temu 
upewniliśmy się, że zastosowanie 
tych substancji w procesach w za-
kładzie uznane jest za bezpieczne. 

Wymienione powyżej działania 
zrealizowane zostały w roku 2012 
w ramach obowiązującego w Gru-
pie systemu zarządzania, którego 
zgodność z wymaganiami w po-
szczególnych spółkach zweryfi-
kowana została przez zewnętrz-
nych audytorów. Spółki zależne, 
zgodnie z zakresem prowadzo-
nej działalności, wdrożyły normy, 
które odpowiadają ich obszarom 
odpowiedzialności. Wśród wy-
magań obowiązujących w Grupie 
należy wymienić: System Zarzą-
dzania Jakością zgodny z normą 
ISO 9001:2008, System Zarzą-
dzania Środowiskowego zgod-
ny z normą ISO 14001:2004, 
System Zarządzania bezpieczeń-
stwem Żywności zgodny z nor-

mą ISO 22000:2005, System Za-
rządzania bezpieczeństwem i 
Higieną Pracy zgodny z normą 
Pn-n-18001;2004, System Zarzą-
dzania Jakością dla branży Moto-
ryzacyjnej ISO/TS 16949:2009 i 
szereg innych. 

W roku 2013 Spółka planuje kon-
tynuować przedsięwzięcia prowa-
dzące do minimalizacji wpływu na 
środowisko naturalne, w szcze-
gólności poprzez dalszą optyma-
lizację i udoskonalanie procesów 
produkcyjnych. Grupa Kęty po-
dejmie również działania mające 
na celu dostosowanie do nowych 
wymagań prawnych, w szczegól-
ności wynikających z dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy 2010/75/UE z dnia 24 listopada 
2010 roku w sprawie emisji prze-
mysłowych. W dalszym ciągu pro-
wadzona będzie otwarta polityka 
informacyjna w stosunku do stron 
zainteresowanych, m.in. poprzez 
tworzenie i udostępnianie w inter-
necie raportów środowiskowych.

Ponadto firma planuje poddać  
w roku 2013 certyfikacji na zgod-
ność z wymaganiami normy ISO 
14001:2004 system środowiskowy 
funkcjonujący w dwóch spółkach 
zależnych. nadal w sposób stra-
tegiczny traktowane będą kwestie 
związane ze społeczną odpowie-
dzialnością w obszarze związanym 
z ochroną środowiska.

Emisja łączna pyłu, nOx, SO2, CO 
w latach 2002-2012 

łączny pobór wody w latach 
2009-2012

Emisja dopuszczalna wg pozwolenia

Emisja łączna pyłu, nOx, SO2, CO
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1,9 
2011: 3,8

103 737
2011: 93 033

763
2011: 674

49,8%11,5% 13,0%

Zmiana emisji zanieczyszczeń do 
powietrza 2012/2011 odniesiona 
do produkcji (%)
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Cena akcji od debiutu

Wartość kursu akcji w latach 1996-2012 (zł) 

Udziały w indeksach GPW

spółka na giełdzie
Akcje spółki są notowane na GPW 
w Warszawie od 16 stycznia 1996 
roku. Przedmiotem obrotu są 
wszystkie wyemitowane przez 
spółkę akcje w liczbie 9 225 663. 
Wszystkie akcje są akcjami zwy-
kłymi na okaziciela. W 2012 roku 
spółka przynależała do indeksu 
mWIG40 

W trakcie roku najniższy kurs 
wyniósł 97,60 zł  natomiast naj-
wyższy 151,10 zł. Kurs średni to 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

300

200

100

0

300

200

100

0

111 zł

1995 r. – w ofercie publicznej cena akcji wynosiła 70 zł
styczeń 1996 r. – podczas pierwszego notowania 
akcje Kęt zdrożały o 60% do 111 zł
marzec 1997 r. – split akcji w stosunku 1:4 

[1] – notowania z dnia 30.01.1996 (cena akcji po splicie – 27,75 zł)
[2] – notowania z dnia 31.12.2012

A

A
B

C

B
C

Grupa Kęty w skrócie*

na giełdzie od:

Liczba akcji 

Free float**

Kapitalizacja 

Wartość księgowa 

204 miesięcy

9 225 663

 100%

964,1 mln zł

949,5 mln zł

* – stan na dzień 31.12.2012 
** – Free float – spółka nie posiadała  
ani strategicznego inwestora branżowego, 
ani finansowego 

120,65 zł. Zmiana kursu pomię-
dzy początkiem a końcem roku 
wyniosła 38,7%.  Średnie obroty 
na sesję wyniosły 0,4 mln zł, nato-
miast średni wolumen 2866 akcji. 
Akcje spółki zanotowały 146 sesji 
wzrostowych, 128 spadkowych, a 
na 35 sesjach kurs pozostał bez 
zmian.

Akcje spółki były przedmiotem re-
komendacji 5 domów maklerskich, 
które łącznie wydały w ciągu całe-
go roku 9 rekomendacji.  

Spółka na giełdzie

2,88%
0,51%

(mWIG40)

(WIG)

zł

Cena akcji od debiutu

30.01.1996-31.12.2012

314%
[2]144,9
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Dywidenda

Cena akcji Grupy Kęty wobec 
wartości indeksów w 2012 r.

Wartość kursu akcji Grupy Kęty oraz mWIG40 w 2012 roku

zł  %
WIG mWIG40 38,7%Grupa Kęty S.A.

WIG
mWIG40

Wypłata dywidendy jest kon-
sekwencją prowadzonej przez 
Spółkę polityki zakładającej 
wypłatę dla akcjonariuszy około  
40-50% skonsolidowanego 
zysku netto.

’08 ’09 ’10’07 ’11 ’12

2
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4 4 4
4,5

5

4 4

0*
0*

’06’05’03 ’04’02’01

Wypłata dywidendy w latach 2001-2012 

na dywidendę:

Kwota dywidendy dla akcjonariuszy za 2012 rok Udział dywidendy w zysku netto (%)

Zysk netto

117,0
mln zł

* – Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. cały zysk netto spółki za 2008 rok przeznaczono na kapitał zapasowy

55,8 mln zł (47,6%)

26,8

17,9

10,5

36,9 36,9 36,9
41,5

55,8

46,1

36,9 36,9

Dynamika kursu akcji

budżet dywidendy (mln zł)dywidenda (zł na akcję)
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38,7%
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[2]

104,5 [1]

144,9

2011 2012

19%
47,6%

40,4

suma wypłat 2001-2012 (mln zł)

383,1

Zmiana kursu pomiędzy początkiem 
a końcem roku wyniosła 38,7%. Akcje 
spółki zanotowały 146 sesji wzrosto-
wych, 128 spadkowych, a na 35 se-
sjach kurs pozostał bez zmian.
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we segmenty Grupy Kapitałowej – 
w przeciwieństwie do wielu innych 
firm budowlanych realizujących in-
westycje na Euro 2012 – potrafi-
ły zyskać na kontraktach; co wię-
cej - wykorzystały własne sukcesy 
do dalszego rozwoju i powiększenia 
przewagi konkurencyjnej. 

Satysfakcjonujące są także wyni-
ki dwóch pozostałych segmentów: 
Segmentu Wyrobów Wyciskanych i 
Segmentu Opakowań Giętkich, któ-
re co prawda zanotowały sprzedaż 
na poziomie roku poprzedniego, ale 
uczyniły kolejne kroki na drodze do 
innowacyjności. Obydwa segmenty 
uczestniczą już w globalnym obiegu 
kooperacji. Alupol Packaging świet-
nie rozwija współpracę z między-
narodowymi koncernami, przez co 
może brać udział w globalnych pro-
jektach i eksportować swoje opako-
wania już nie tylko na rynki europej-
skie, ale również do USA, Kanady  
i Australii. Z kolei Segment Wyro-
bów Wyciskanych, poprzez nawiąza-
nie kontaktów z międzynarodowy-
mi koncernami z branży kolejowej 
czy automotive, daje się poznać na 
światowych rynkach jako solidny  
i sprawdzony partner z Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Wyniki ubiegłego roku po raz ko-
lejny przybliżyły spółki Grupy Ka-
pitałowej do celów określonych        
w strategii rozwoju do 2015 roku. 
Dzisiaj dla większości segmentów 
są one w „zasięgu ręki” i ich pełna 
realizacja, pomimo nawet słabszych 
perspektyw na lata 2013-2014, jest 
jak najbardziej realna. Dlatego, już 

1. elektrobudowa
2. Kęty

3. Bogdanka
4. AB s.A.

79,8%
76,2%

59,9%
50,4%

Maciej Matusiak

List Przewodniczącego Rady nadzorczej

Maciej Matusiak
Przewodniczący Rady nadzorczej

Dobre wyniki spółki za 2012 rok zasługują na uznanie, ale firma powinna już dzisiaj myśleć 
o kolejnej strategii średnioterminowej, która uwzględniałaby dotychczasowe wyniki i osią-
gnięcia, a także wyznaczała nowy horyzont inwestycyjno-kapitałowy.

Zaangażowanie OFE w akcje 
spółek notowanych na GPW*

ofe          
pozostali

* – WIG20, mWIG40, sWIG80

Źródło: Parkiet

Szanowni Państwo!

Z dużą satysfakcją dzielę się z 
Państwem informacjami na temat 
wyników Grupy Kęty S.A. za 2012 
rok. Okazały się one historycznie 
najwyższe: przychody ze sprzeda-
ży wyniosły 1,57 miliarda złotych, 
a zysk netto 117 milionów złotych. 
Osiągnięcie tak dobrych wyników  
w sytuacji spowolnienia gospodar-
czego, zawirowań w branży budow-
lanej i silnych wahań walut nie tylko 
pozytywnie zaskakuje, ale podkre-
śla profesjonalizm i zaangażowanie 
w codzienną pracę zarządu, kadry 
menedżerskiej oraz pracowników. 
Wyniki potwierdzają także to, że 
spółki Grupy Kapitałowej nie mia-
ły większych problemów z lokowa-
niem swoich produktów zarówno 
na rynku polskim, jak i na rynkach 
zagranicznych. Szczególnie ważny 
był i jest systematyczny wzrost eks-
portu w ogólnej sprzedaży, stano-
wiący ponad jedną trzecią jej war-
tości. 

na podkreślenie zasługuje ak-
tywność spółek Grupy Kapitałowej 
reprezentujących sektor budowla-
ny. Zarówno Segment Systemów 
Aluminiowych, jak i Segment Usług 
budowlanych znacząco przekroczy-
ły wyniki sprzedaży z poprzednie-
go roku, notując odpowiednio wzro-
sty o 11% i 33%. Tak dobre wyniki 
to, po części, efekt zaangażowania 
i udziału spółek w budowie nowo-
czesnej infrastruktury sportowej, 
hotelowej, kolejowej i drogowej po-
wstającej w 2012 roku w związku z 
Mistrzostwami Europy w Piłce noż-
nej. Obie spółki Aluprof i Metalplast 
Stolarka, reprezentujące kluczo-

Warszawa, marzec 2013 r.

Z poważaniem

dzisiaj, Grupa Kęty powinna myśleć 
o kolejnej strategii średniotermino-
wej, która uwzględniałaby dotych-
czasowe osiągnięcia i wyniki po-
szczególnych segmentów, a także 
wyznaczała nowy horyzont inwesty-
cyjno-kapitałowy.

Rok 2012, podobnie jak poprzed-
nie lata, nie przyniósł znaczących 
zmian w strukturze akcjonaria-
tu, prowadząc tym samym do je-
go dalszej stabilizacji, co jest warte 
podkreślenia. Według danych wy-
nikających z raportów o struktu-
rze aktywów OFE na dzień 31 grud-
nia 2012 roku, Otwarte Fundusze 
Emerytalne posiadały około 76,2% 
akcji Grupy Kęty S.A. (rok wcze-
śniej 75,6%). Udział ten jest jed-
nym z najwyższych wśród spółek 
notowanych na GPW w Warszawie 
i świadczy o głębokiej wierze za-
rządzających OFE w perspektywy 
rozwoju Spółki i jej systematycznej 
polityki dzielenia się zyskami z ak-
cjonariuszami.  

Rada nadzorcza pozytywnie za-
opiniowała propozycję Zarządu 
Spółki w sprawie podziału zysku 
netto za 2011 rok, zakładającą wy-
płatę dywidendy w wysokości 5 zł 
na akcję, a Walne Zgromadzenie 
podjęło stosowną uchwałę.  

Kończąc swoją wypowiedź, 
chciałbym pogratulować Zarządo-
wi i wszystkim pracownikom oraz 
podziękować kolegom z Rady nad-
zorczej za współpracę. Uważam, że 
Spółka konsekwentnie realizuje wy-
znaczone cele, z determinacją pozy-
skuje nowe rynki i wypracowuje  
z roku na rok coraz lepsze wyniki. 
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roczne sprawozdanie  z działalności w 2012 roku (skrót)
Skład osobowy Rady nadzorczej Grupy Kęty S.A. nie uległ zmianom 
w 2012 roku. 
Skład na 1 stycznia i 31 grudnia 2012 r. przedstawiał się następująco: 

W 2012 roku Rada nadzorcza re-
alizowała wynikające w przepi-
sów ksh oraz Statutu kompe-
tencje nadzorcze, kolegialnie na 
posiedzeniach oraz w trybie obie-
gowym z wykorzystaniem tech-
nicznych środków komunikacji 
na odległość. W roku sprawoz-
dawczym Rada nadzorcza odby-
ła 7 posiedzeń. Rada podjęła 17 
uchwał, które dotyczyły m.in. 

 »  akceptacji sprawozdań finanso-
wych Grupy Kęty S.A. i Grupy 
Kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz 
innych materiałów na Walne 
Zgromadzenie, 

 » przyjęcia planu finansowego na 
2012 rok, 

 » opiniowania  zmian w Statucie 
Spółki,  

 » powołania Zarządu Spółki VIII 
kadencji,

 » wyboru biegłego rewidenta do 
badania sprawozdań finanso-
wych Spółki i skonsolidowanych 
sprawozdań Grupy Kapitałowej 
za lata 2012 -2015, 

 » wyboru brokera pełniącego 
funkcję powiernika obligacji serii 
H, I i J oraz wprowadzającego dla 
emisji akcji serii G,

biorąc pod uwagę osiągnięte w 
2011 roku wyniki Spółki, Rada 
nadzorcza pozytywnie zaopinio-
wała propozycję Zarządu Spół-
ki w sprawie podziału zysku netto 
za 2011 rok, zakładającą wypła-
tę dywidendy w wysokości 5 zł 
na akcję.

na posiedzeniach Rady nadzor-
czej systematycznie była omawia-
na bieżąca sytuacja Grupy Kęty 
S.A. oraz poszczególnych pio-
nów biznesowych w odniesieniu 
do planu finansowego. W trakcie 
swoich posiedzeń Rada nadzor-
cza rozpatrywała również infor-
macje dotyczące stopnia realiza-
cji strategii rozwoju Spółki na lata 
2010-2015 w poszczególnych seg-
mentach biznesowych oraz doko-
nywała oceny zgodności wyników 
z podstawowymi celami strategii. 
Rada monitorowała bieżącą sy-
tuację kredytową Spółki, w tym 
strukturę walutową zadłużenia 
oraz jej wpływ na wyniki Grupy 
Kapitałowej. 

Działania Rady nadzorczej w 2012 r. 

Maciej Matusiak Przewodniczący

Szczepan Strublewski  Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Głogowski Członek Rady nadzorczej

Tadeusz Iwanowski Członek Rady nadzorczej

Jerzy Surma Członek Rady nadzorczej

na dywidendę:

117,0
mln zł 

(zysk netto)

55,8 mln zł

 » przyjęcia „Regulaminu Przepro-
wadzenia Programu Opcji Mene-
dżerskich w spółce Grupa Kęty 
S.A. w latach 2012-2020” oraz 
warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki w 
drodze emisji akcji serii G Spół-
ki z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariu-
szy w celu umożliwienia objęcia 
akcji serii G osobom biorącym 
udział w programie opcji mene-
dżerskich,

 » zatwierdzenia szczegółowych 
warunków emisji obligacji serii 
H, I i J z prawem pierwszeństwa 
objęcia akcji serii G oraz treści 
propozycji nabycia tych obligacji, 

 » wyrażenia zgody na przedsta-
wioną przez Zarząd listę Osób 
uprawnionych nie będących 
członkami Zarządu do przydzia-
łu obligacji imiennych serii H z 
prawem pierwszeństwa obję-
cia akcji zwykłych na okaziciela 
serii G, 

 » zatwierdzenia listy Osób Upraw-
nionych będących Członkami 
Zarządu do przydziału obliga-
cji imiennych serii H z prawem 
pierwszeństwa objęcia akcji zwy-
kłych na okaziciela serii G, 

 » wyrażenia zgody na przejmo-
wanie zobowiązań z tytułu kre-
dytów i gwarancji udzielonych 
spółkom zależnym. 

 

Szczególnie monitorowany przez 
członków Rady nadzorczej był w 
2012 roku temat wyników finan-
sowych Spółki i Grupy Kapitałowej 
w odniesieniu do planu finanso-
wego. Omawiane były podstawo-
we przesłanki, tj. stopień realizacji 
budżetu oraz efekty pracy służb 
handlowych, które przyczyniły się 
w IV kwartale do podwyższenia 
prognoz finansowych na 2012 rok 
(wzrost zysku netto z 104,2 mln 
zł do 120,0 mln zł). Ponadto oma-
wiane i analizowane były również 
potencjalne projekty inwestycyjne 
w obszarze systemów aluminio-
wych mające na celu wykreowanie 
nowych obszarów działalności.  

Rada oceniła i przyjęła sprawozda-
nia finansowe Spółki i Grupy Ka-
pitałowej wraz ze sprawozdaniami 
Zarządu za 2011 rok.     

Kwota na dywidendę za 2012 rok
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Grupa Kęty S.A. na koniec 2012 
roku utrzymywała drugą pozy-
cję wśród spółek o największym 
udziale Otwartych Funduszy 
Emerytalnych wśród akcjonariu-
szy. Wartość ta wynosiła 76,2%, 
co było wynikiem podobnym do 
osiągniętego w grudniu 2011 ro-
ku, kiedy to udział OFE wynosił 
75,6%. Zarząd spółki wierzy, że 
tak duże zaangażowanie to efekt 
stabilności spółki oraz otwartej 
komunikacji z uczestnikami rynku 
kapitałowego. nie bez znaczenia 
są zapewne perspektywy rozwoju, 
gdyż poszczególne segmenty biz-
nesowe działają na atrakcyjnych 

Akcjonariusze**

Skład Rady nadzorczej**

rynkach, osiągając wyższe – w po-
równaniu z większością konkuren-
tów – marże. Spośród wszystkich 
Otwartych Funduszy Emerytal-
nych jeden (OFE PZU „Złota Je-
sień) przekroczył próg 5% udziału 
w akcjonariacie spółki, natomiast 
dwa (OFE Aviva oraz OFE InG) 
przekroczyły próg 15% udziału. W 
trakcie 2012 roku nie odnotowa-
no żadnych zmian wśród akcjona-
riuszy posiadających powyżej 5% 
kapitału akcyjnego spółki. Szcze-
gółowe dane na temat struktury 
akcjonariuszy na dzień 31 grudnia 
2012 roku przedstawia  poniższe 
zestawienie.

nazwa podmiotu

Liczba akcji równa
liczbie głosów

Udział procentowy w liczbie
głosów i kapitale zakładowym

%szt.

– wg raportów o strukturze aktywów OFE na dzień 31 grudnia 2012 r. 
– na dzień 31.12.2012

InG Otwarty Fundusz Emerytalny

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva bZ WbK

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Pozostali 

RAZEM 

1 638 843

  1 636 930

   471 350

5 748 540                     

9 225 663 

17,76

 17,74 

  5,11

59,39

100

Maciej Matusiak
Przewodniczący Rady nadzorczej 
szczepan strublewski
Zastępca Przewodniczącego Rady 
nadzorczej
Krzysztof Głogowski
Członek Rady nadzorczej
tadeusz Iwanowski
Członek Rady nadzorczej
jerzy surma
Członek Rady nadzorczej

Grupa Kęty S.A. nie wyemitowała papierów wartościowych dających ich posiadaczom specjalne uprawnie-
nia kontrolne. Statut Grupy Kęty S.A. nie przewiduje żadnych ograniczeń dotyczących przenoszenia akcji 
Grupy Kęty. nie istnieją też ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu.

Akcjonariusze

76,2%

1,01 mld zł

Zaangażowanie OFE w akcje (%)*

Wartość akcji Grupy Kęty  
w portfelach OFE

Struktura akcjonariuszy  
na dzień 31.12.2012

Pozostali 59,39% 

InG OFE 17,76% 

OFE PZU „Złota Jesień”  5,11% 
Aviva OFE Aviva bZ WbK  17,74% 

*  
**

Wartość akcji Grupy Kęty w port-
felach Otwartych Funduszy Eme-
rytalnych  na koniec grudnia 2012 
roku wynosiła 1 009,30 mln zł.  

W portfelach OFE znajdowa-
ło się na koniec grudnia 2012 r.            
7 029 064 sztuk akcji, co stanowi-
ło 76,2% akcji wprowadzonych do 
obrotu giełdowego

Udział akcji Grupy Kęty w akty-
wach OFE wyniósł 0,37% (wzrost 
o 0,05%) 

Źródło: Parkiet
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Kalendarz publikacji raportów w roku 2013

relacje inwestorskie spółki
Otwartość. Podstawą działań Gru-
py Kęty S.A. w obszarze rela-
cji inwestorskich jest otwartość 
w stosunku do uczestników ryn-
ku kapitałowego, co przejawia się 
m.in. w tym, że oprócz obligatoryj-
nych publikacji, do których ograni-
cza się większość emitentów, za-
rząd spółki dzieli się swoją wiedzą 
na temat rynku i perspektyw po-
przez prognozy długoterminowe, 
roczne oraz kwartalne. Idąc da-
lej, przy okazji publikacji prognoz 
rocznych zarząd Grupy Kęty S.A. 
odnosi się do realizowanej stra-
tegii, wskazując na elementy, któ-
re udało się zrealizować, oraz te, 
których realizacja jest zagrożona. 
bezpośredni kontakt to wciąż naj-
bardziej ceniona forma wymiany 
informacji. Dlatego też członkowie 
zarządu spółki uczestniczą w sze- 
regu spotkań indywidualnych i 
grupowych, a cztery razy w roku 
przy okazji publikacji sprawozdań 
kwartalnych organizowane są pre-
zentacje dla zarządzających fun-
duszami, analityków biur makler-
skich oraz dziennikarzy piszących 
o rynku kapitałowym.

Równy dostęp do informacji. Reali-
zując swoją politykę informacyjną, 
spółka działa tak, aby nie dyskry-
minować żadnych grup akcjona-
riuszy. Wszystkie informacje, które 
są ważne z punktu widzenia oceny 
bieżącej sytuacji oraz perspektyw 
rozwoju, są publikowane. Dotyczy 
to w szczególności prognoz finan-
sowych, których publikacja nastę-
puje zaraz po podjęciu stosownych 
uchwał przez Radę nadzorczą. Od 
2012 roku spółka rozpoczęła rów-
nież transmitowanie obrad Zwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia, 
umożliwiając śledzenie tego waż-
nego z punktu widzenia wszystkich 
akcjonariuszy wydarzenia. 

Długoterminowy horyzont. Strate-
gia działania Spółki opiera się na 
założeniu długoterminowego zrów-
noważonego rozwoju. Działania 
spółki w obszarze relacji inwestor-
skich nie odbiegają od tego mo-
delu. Cenimy sobie możliwość dłu-
gofalowej współpracy opartej na 
wzajemnym zaufaniu, dlatego też 
polityki dotyczące relacji z akcjona-
riuszami (polityka komunikacji, po-
lityka dywidendowa) mają od 2001 
roku praktycznie niezmienny cha-
rakter. 

Dział Relacji Inwestorskich
Michał Malina
e-mail: mmalina@grupakety.com  
tel.: +48 (33) 819 54 78 
mob. 600 083 001
www.grupakety.com/relacje-inwestorskie

Grupa Kęty S.A. 
ul. Kościuszki 111 
32-650 Kęty

Dział Public Relations 
Zbigniew paruch
e-mail: zparuch@grupakety.com
tel.: +48 (33) 819 54 76
mob.: 662 263 000

Audytor
pricewaterhousecoopers sp. z o.o.
31-503 Kraków,  
Centrum biurowe Lubicz, ul. Lubicz 23a
http://www.pwc.com/pl 

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

Raporty roczne

Raporty półroczne

Urządzenia mobilne
Grupa Kęty udostępniła 
swoje strony interneto-
we w wersji mobilnej.
To ważne, bo aż 95 proc. 
inwestorów, maklerów i 
analityków giełdowych 
korzysta ze smartfonów 
i tabletów w codzien-
nej pracy 

Zarząd Grupy Kęty SA informuje także, że zgodnie z § 101 
ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała do 
publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za II 
kwartał 2013 roku oraz zgodnie z § 102 ust. 1 ww. Rozpo-
rządzenia nie będzie przekazywała do publicznej wiadomo-
ści skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.

Relacje z inwestorami 

Otwartość na nowe rozwiązania. 
Działalność w obszarze relacji in-
westorskich opieramy głównie na 
tradycyjnych rozwiązaniach oraz 
bezpośrednim kontakcie z uczest-
nikami rynku kapitałowego. nie 
oznacza to jednak braku szczegól-
nej wrażliwości na nowe trendy 
pojawiające się na rynku. Dlatego 
też pod koniec 2012 roku Grupa 
Kęty udostępniła swoje strony in-
ternetowe na urządzeniach mobil-
nych. Dostępność serwisu spółki 
na urządzenia mobilne przyczyni-
ło się do zwiększenia atrakcyjności 
spółki i stało się dowodem otwar-
tości na to, co nowoczesne. Dzię-
ki wdrożeniu wersji mobilnej Gru-
pa Kęty jest dobrze przygotowana 
na nadchodzący trend korzysta-
nia z internetu głównie poprzez 
smartfony oraz tablety, które w 
najbliższych latach zdominują – 
podobnie jak kiedyś komputery, 
a później laptopy – naszą komu-
nikację. W ramach wdrożenia zo-
stały zrealizowane testy użytecz-
ności, tak aby narzędzie to było 
maksymalnie wygodne dla obec-
nych klientów oraz potencjalnych 
inwestorów.

RapoRt Data

- za I kwartał 2013 r. 23 kwietnia 2013 r. 

- za III kwartał 2013 r. 23 października 2013 r.

RapoRt Data

Raport roczny i skonsolidowa-
ny raport roczny za 2012 r. 

21 marca 2013 r.

RapoRt Data

Rozszerzony skonsolidowany 
raport  za I półrocze 2013 r. 

8 sierpnia 2013 r.

A 
9 

19  
43 
51 
59

Wprowadzenie
Rynek

biznesy
Odpowiedzialność korporacyjna 

Informacje dla akcjonariuszy 
Raport finansowy 
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pełna wersja raportu fiinansowego (w formie elektronicznej )
znajduje się na stronach internetowych raportu pod adresem: 
raportroczny.grupakety.com

opinia niezależnego biegłego rewidenta 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe
skonsolidowany rachunek zysków i strat
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
skonsolidowany bilans
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

RApoRt fInAnsoWy
(skrót)

61
62
62
62
63 
64 
65 
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Michał Mastalerz
biegły Rewident Grupy, Kluczowy biegły Rewident
numer ewidencyjny 90074
Kraków, 21 marca 2013 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady nadzorczej Grupy Kęty s.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozda-
nia finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A (zwanej dalej "Gru-
pą"), w której jednostką dominującą jest Grupa Kęty S.A (zwanej dalej 
"Jednostką dominującą") z siedzibą w Kętach przy ulicy Kościuszki 111, 
obejmującego skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grud-
nia 2012 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 
1.642.674 tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 117.049 
tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonso-
lidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowany 
rachunek przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informa-
cję dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje 
objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonsolido-
wanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalno-
ści Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki dominującej. Zarząd 
oraz Członkowie Rady nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiąza-
ni do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z działalności Grupy spełniały wymagania przewidziane 
w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ("Ustawa o ra-
chunkowości" - Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego i wyrażenie opinii o zgodności, we wszystkich 
istotnych aspektach, tego sprawozdania finansowego z wymagającymi 
zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i ja-
sno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację ma-
jątkową 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 Krajową 

Radę biegłych Rewidentów.

badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wy-
starczającą pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie 
zawiera istotnych błędów i przeoczeń. badanie obejmowało między in-
nymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdza-
jących kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym. badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowo-
ści stosowanych przez Grupę oraz istotnych oszacowań dokonywanych 
przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a tak-
że ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło 
wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.

naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
we wszystkich istotnych aspektach:

a. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy na 
dzień 31 grudnia 2012 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 
stycznia do 31 grudnia 2012 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standar-
dami 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 dokumen-

tacji konsolidacyjnej.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok obro-
towy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. uwzględniają postanowienia 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów pa-
pierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne infor-
macji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim ("Rozporządzenie" - Dz. U. nr 33 poz. 259, z późn. zm.) 
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 badania sprawoz-
dań finansowych pod numerem 144:  
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skonsolidowany rachunek zysków i strat 

RACHUnEK ZySKÓW I STRAT nota

od 01.01.2012  
do 31.12.2012 

(badane)

od 01.01.2011  
do 31.12.2011  

(badane)

przychody operacyjne ogółem, w tym:   1 581 921  1 499 915 

Przychody ze sprzedaży 12.1  1 568 111  1 489 708 

Pozostałe przychody operacyjne 12.3  13 810  10 207 

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji  niezakończonej  (6 661)  19 995 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby  13 934  13 767 

Koszty operacyjne ogółem, w tym:  (1 447 119)  (1 382 581) 

Amortyzacja 16/19  (82 150)  (70 498) 

Materiały, energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów 12.8  (976 168)  (950 673) 

Usługi obce  (133 838)  (111 573) 

Podatki i opłaty  (13 306)  (12 765) 

Świadczenia pracownicze  (207 339)  (191 667) 

Pozostałe koszty operacyjne 12.4  (34 318)  (45 405) 

Zysk netto z działalności operacyjnej  142 075 151 096

Przychody finansowe 12.5  8 363 1 224

Koszty finansowe 12.6  (13 622) (22 942)

Zysk przed opodatkowaniem  136 816 129 378

Podatek dochodowy 13  (19 767) (15 130)

Zysk netto z działalności kontynuowanej  117 049 114 248

Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 0 (1)

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 117 049 114 249

Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł) 14  

Podstawowy  12,69 12,38

Rozwodniony  12,64 12,38

W roku 2012 oraz 2011 Grupa nie zaniechała żadnej działalności

skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
od 01.01.2012  
do 31.12.2012 

(badane)

od 01.01.2011 
do 31.12.2011 

(badane)

Zysk netto za okres  117 049  114 248 

Inne całkowite dochody  1 109  3 630 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych  (3 995)  5 280 

Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne  4 802  (5 283) 

Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych  1 192  (1 645) 

Przeszacowanie środków trwałych 0  5 299 

podatek dochodowy dotyczący innych  całkowitych dochodów  (890)  (21) 

Całkowity dochód za okres  118 158  117 878 

Całkowity dochód przypadający na:

Akcjonariuszy niekontrolujących 0  (1) 

Akcjonariuszy jednostki dominującej 118 158  117 879 

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTy S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
(w tysiącach złotych)
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skonsolidowany bilans 

AKtyWA nota 31.12.2012 (badane) 31.12.2011 (badane)

I. Aktywa trwałe 931 858  932 363 

Rzeczowy majątek trwały 19  806 830  812 979 

Wartości niematerialne 19  54 371  57 762 

Wartość firmy 12.7  17 561  17 682 

nieruchomości inwestycyjne 18  13 175  13 338 

Pozostałe inwestycje 21  11  11 

należności pozostałe 24.2  4 165 0

Przedpłaty na zakup środków trwałych 24.1  7 806  5 033 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13.1 27 939  25 558 

II. Aktywa obrotowe  710 816  611 662 

Zapasy 26  240 388  206 373 

należności z tytułu podatku dochodowego 13.2  4 158  2 210 

należności handlowe i pozostałe 25  396 809  340 603 

Inwestycje krótkoterminowe 21  9  802 

Pochodne instrumenty finansowe 35  4 475  2 426 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 26  64 977  59 248 

Aktywa razem 1 642 674 1 544 025

pAsyWA nota 31.12.2012  (badane) 31.12.2011  (badane)

I. Kapitał własny 1 022 635  949 513 

Kapitał akcyjny  27.1  66 964  66 964 

Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych  27.2 3 761  3 942 

Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej   27.3 9 099  8 009 

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających   27.4 2 033  (1 879) 

Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne   27.5 (119)  (1 311) 

Zyski zatrzymane   27.6 961 086  889 982 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych   27.7  (20 189)  (16 194) 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 022 635  949 513 

   Kapitały udziałowców niekontrolujących 27.8  0  0 

II. Zobowiązania długoterminowe 138 436  137 581 

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego 28.1  51 605  52 886 

Rezerwy 29  1 092  901 

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 22.2  3 881  6 879 

Dotacje 31  39 614  34 886 

Rezerwa na podatek odroczony 13.1 42 244  42 029 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  481 603  456 931 

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego 28.1  254 199  224 518 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 13.2  6 694  4 485 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 30  203 065  201 493 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne 29  15 180  18 582 

Pochodne instrumenty finansowe 35  309  4 716 

Dotacje 31  2 156  3 137 

pasywa razem 1 642 674 1 544 025
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skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

 Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej   
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Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2012 (badane) 66 964 8 009 (1 311) (1 879) 3 942  889 982 (16 194)  949 513  0  949 513 

Całkowity dochód netto za okres  0  0  1 192  3 912  0  117 049  (3 995) 118 158  0 118 158

Wycena opcji menadżerskiej  0 1 090  0  0  0  0  0  1 090  0  1 090 

Przeniesienie w związku z amortyzacją  0  0  0  0  (181)  181  0  0  0  0 

Wypłata dywidendy  0  0  0  0  0 (46 126)  0  (46 126)  0  (46 126) 

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2012 (badane) 66 964 9 099  (119)  2 033 3 761  961 086 (20 189) 1 022 635  0 1 022 635

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej    

  Ka
pi

ta
ł z

ak
ła

do
w

y

Ka
pi

ta
ł z

 e
m

isj
i o

pc
ji d

la
 k

ad
ry

 z
ar

zą
-

dz
aj

ąc
ej

W
yn

ik
 n

a 
tr

an
sa

kc
ja

ch
 z

ab
ez

pi
ec

za
ją

cy
ch

 
pr

ze
pł

yw
y 

pi
en

ię
żn

e

Ka
pi

ta
ł z

 a
kt

ua
liz

ac
ji w

yc
en

y 
in

st
ru

m
en

-
tó

w
 z

ab
ez

pi
ec

za
ją

cy
ch

Ka
pi

ta
ł z

 a
kt

ua
lic

ac
ji w

yc
en

y 
śr

od
kó

w
 

tr
w

ał
yc

h

Zy
sk

i z
at

rz
ym

an
e

Ró
żn

ice
 k

ur
so

w
e 

z 
pr

ze
lic

ze
ni

a 
je

dn
os

te
k 

po
dp

or
zą

dk
ow

an
yc

h

Ka
pi

ta
ł w

ła
sn

y 
ak

cj
on

ar
iu

sz
y 

je
dn

os
tk

i 
do

m
in

uj
ąc

ej

Ka
pi

ta
ł w

ła
sn

y 
ud

zia
ło

w
có

w
 n

ie
ko

nt
ro

-
lu

ją
cy

ch

Ka
pi

ta
ł w

ła
sn

y 
ra

ze
m

Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2011 (badane) 66 964 6 612 334 2 425 0 812 280 (21 474) 867 141 0 867 141

Całkowity dochód netto za okres  0  0 (1 645) (4 304) 4 299  114 249  5 280  117 879  (1)  117 878 

Wycena opcji menadżerskiej  0 1 397  0  0  0  0  0  1 397  0  1 397 

Przeniesienie w związku z amortyzacją  0  0  0  0 (357)  357  0  0  0  0 

Wypłata dywidendy  0  0  0  0  0 (36 904)  0  (36 904)  0  (36 904) 

Korekta wyceny opcji zakupu udziałów niekontrolujących  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2011 (badane) 66 964 8 009 (1 311) (1 879) 3 942  889 982 (16 194)  949 513  0  949 513 

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTy S.A.

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

(w tysiącach złotych)
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skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływu środków pieniężnych nota

od 01.01.2012
do 31.12.2012   

(badane)

od 01.01.2011 
do 31.12.2011   

(badane)

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

 Zysk przed opodatkowaniem  136 816  129 378 

 Korekty:  90 692  80 811 

Amortyzacja  16,19  82 150  70 498 

Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących  2 004  4 276 

Zyski z tytułu różnic kursowych netto  (5 757)  (7 208) 

(Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej  1 004 2

(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych  (493)  172 

Odsetki i udziały w zyskach 11 891  12 233 

Wpływy/(wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał własny  1 192  (1 645) 

Koszty opcji menadżerskich  1 090  1 397 

Wycena walutowych kontraktów terminowych (1 818) 0

Pozostałe pozycje netto  (571)  1 086 

 przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego  227 508 210 189

Zmiana stanu zapasów   (34 015)  5 216 

Zmiana stanu należności netto   (56 206)  (61 576) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów   13 408  45 800 

Zmiana stanu rezerw   (6 209)  (4 461) 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów   3 747  26 187 

środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej  148 233 221 355

Podatek zapłacony (22 157) (14 560)

środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  126 076 206 795

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

(+) Wpływy: 2 848 1 365

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  2 722 981

Sprzedaż aktywów finansowych 0 242

Odsetki otrzymane 126 142

(-) Wydatki: (98 341) (113 660)

Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  (98 341) (113 536)

Zakup pochodnych instrumentów finansowych 0 (10)

nabycia udziałów niekontrolujących  20 0 (114)

środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  (95 493) (112 295)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  

(+) Wpływy: 117 413 58 076

Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek  117 413 58 076

(-) Wydatki: (142 267) (137 377)

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (46 126) (36 904)

Spłaty kredytów i pożyczek  (81 513) (85 043)

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  (1 711) (1 685)

Odsetki  (12 917) (13 745)
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 środki pieniężne netto z działalności finansowej  (24 854) (79 301)

 przepływy pieniężne netto, razem:  5 729 15 199

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych  0 0

środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  59 248 44 049

środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 26 64 977 59 248

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTy S.A.

skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

(w tysiącach złotych)

raport finansoWy (skrót)

raportroczny.grupakety.com

Pełna wersja raportu finansowego  
jest dostępna w formie elektronicznej 
pod adresem:
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1. informacje ogólne

1.1. Informacje wprowadzające o podmiocie dominującym

nazwa:  Grupa KĘTy Spółka Akcyjna

Forma prawna przedsiębiorstwa:  Spółka Akcyjna

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS:  0000121845

Adres:  ul. Tadeusza Kościuszki 111, 32 - 650  Kęty

Tel/Fax: Tel: (033) 844 6000 Fax: (033) 845 3093,(033) 845 3094

Strona www: www.grupakety.com

nr REGOn:    070614970

Kapitał akcyjny zarejestrowany w KRS:    23.064.157,5 zł

py Kęty S.A. w Kętach, poprzez wniesienie tej zorganizowanej części przedsię-
biorstwa jako wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej 100 mln zł do spółki 
Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach (w 100% zależnej od Grupy 
Kęty SA), której podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja opa-
kowań giętkich. W ten sposób począwszy od października 2009 roku spółka 
prowadzi działalność wyłącznie w obszarze produkcji wyrobów wyciskanych z 
aluminium a także jest podmiotem dominującej dla grupy kapitałowej. Proces 
tworzenia grupy kapitałowej rozpoczął się już w 1996 roku poprzez zakup 47% 
akcji spółki Metalplast bielsko S.A. (obecnie Aluprof S.A.). W kolejnych latach po-
przez szereg akwizycji, procesów restrukturyzacyjnych oraz inwestycji typu gre-
en-field zbudowano grupę kapitałową składającą się z 15 spółek podzielonych 
na pięć głównych segmentów biznesowych oraz spółkę Alu Trans System two-
rzącą podwaliny pod kolejny segment – Segment Systemów Transportowych a 
także spółkę Dekret Centrum Rachunkowe obsługującą krajowe spółki grupy 
kapitałowej w zakresie usług księgowych i kadrowo-płacowych. Łącznie grupa 
kapitałowa składała się na dzień 31 grudnia 2012 roku z 17 spółek zatrudniają-
cych łącznie ok. 3300 osób.
 

GRUPA 
KAPITAłOWA

Segment  
Akcesoriów Budowlanych

Metalplast Karo Złotów s.A

Segment Systemów  
Transportowych

1.2. Struktura Grupy Kapitałowej
Struktura zarządzania grupą kapitałową przedstawia się na dzień 31 grudnia 2012 roku w sposób następujący:  

Grupa KĘTy S.A. rozpoczęła działalność w 1953 r. pod nazwą Zakłady Metali 
Lekkich „KĘTy”, która to nazwa została zmieniona na obecną pod koniec 2000 
r. Przedsiębiorstwo posiada status prawny Spółki Akcyjnej, której akcje zostały 
dopuszczone 13 października 1995 r. przez Komisję Papierów Wartościowych 
do obrotu publicznego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 
dniu 11 grudnia 1995 r. Minister Przekształceń Własnościowych podpisał umo-
wę sprzedaży znaczącego pakietu akcji serii „A” Spółki. W dniu 30 stycznia 1996 
r. odbyło się pierwsze notowanie akcji Spółki ZML „KĘTy” S.A. na Warszawskiej 
Giełdzie Papierów Wartościowych. 
Pod względem organizacyjnym do dnia 31 sierpnia 2009  Spółka dzieliła się  
na dwa odrębne pod względem rynkowym i technologicznym segmenty: Seg-
ment Wyrobów Wyciskanych  produkujący wyroby wyciskane z aluminium oraz 
Segment Opakowań Giętkich produkujący folię aluminiową oraz opakowania 
giętkie z udziałem papieru, folii aluminiowej, tworzyw sztucznych bez nadruku 
i z nadrukiem techniką rotograwiury.  W dniu 1 września 2009 roku w ramach 
prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych Grupa Kety SA zbyła aktywa w 
postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa tworzącej Segment Opakowań 

Aluform sp. z o.o. 
tychy

GRupA Kęty s.A.

Alupol llc 
Borodianka

Segment  
Wyrobów Wyciskanych

Aluprof s.A

Aluprof Hungary

Aluprof De

Aluprof Romania

Aluprof uK

Aluprof system 
czech

Aluprof ukraina

Segment  
Systemów Aluminiowych

Segment  
Usług Budowlanych

Metalplast stolarka sp z o.o. Alupol packaging s.A.

Dekret centrum Rachunkowe sp. z o.o  
usługi finansowe

Alu trans system sp z o.o.

Alupol packaging Kęty  
sp. z o.o. 

Segment  
Opakowań Giętkich

Spółka zależna obslugująca grupę kapitalową
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1.3. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową
W 2012 roku kontynuowano działania wprowadzające w poszczególnych spół-
kach Grupy Kapitałowej procedury oparte o jednolite wytyczne obowiązują-
ce w całej Grupie Kapitałowej. Procedury te obejmują wszystkie podstawo-
we obszary działalności przedsiębiorstwa. System ten (nazwany wewnętrznie 
ORAnGEbOOK) stanowi fundamentalne „ramy” dla poszczególnych spółek 
przy opracowywaniu wewnętrznych uregulowań na poziomie każdego z pod-
miotów Grupy
Poza powyższym w 2012 roku nie przeprowadzano żadnych istotnych zmian 
w zasadach zarządzania Grupy Kapitałowej

na dzień 31 grudnia 2012 r. konsolidacji podlegały wszystkie spółki zależne 
wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Grupa KĘTy S.A. bez względu na po-
ziom zależności, na którym się znajdowały.

1.4. Zrealizowane inwestycje kapitałowe
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku spółki grupy kapitałowej nie 
zrealizowały żadnej istotnej transakcji o charakterze kapitałowym.

1.5. Struktura akcjonariuszy/udziałowców poszczególnych spółek 
zależnych na dzień 31 grudnia 2012

nazwa spółki Siedziba Przedmiot działalności podstawowej
nazwa podmiotu 
dominującego

Udziały w kapitale podstawo-
wym na dzień  31-12-2012 

Data objęcia 
kontroli Segment 

Alupol Packaging S.A.  
(dawniej Alupol Sp. z o.o.)

Tychy, Polska Produkcja opakowań giętkich Grupa Kęty S.A. 100,00 % 04/1998 SOG

Aluprof  SA. bielsko-biała, Polska Produkcja stolarki budowlanej 
oraz rolet zewnętrznych

Grupa Kęty S.A. 100,00 % 06/1998 SSA

Alutech Sp. z o.o. w likwidacji Kęty, Polska Działalność produkcyjna, handlo-
wa i usługowa 

Grupa Kęty S.A. 100,00 % 03/1999 Inne

Dekret  Centrum Rachunko-
we Sp. z o.o.

Kęty, Polska Usługowe prowadzenie ksiąg 
rachunkowych

Grupa Kęty S.A. 100,00 % 09/1999 Inne

Alu Trans System Sp. z o.o. Wrocław, Polska Produkcja i montaż zabudów do 
samochodów ciężarowych 

Grupa Kęty S.A. 100,00 % 04/2000 Inne

Aluprof Hungary Sp. z o.o. budapeszt, Węgry Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A.. 100,00 % 07/2000 SSA

Metalplast Stolarka Sp. z o.o. Goleszów, Polska Produkcja i montaż stolarki 
budowlanej

Grupa Kęty S.A. 100,00 % 07/2000 SUb

Alupol  LLC Sp. z o.o.  borodianka, Ukraina Produkcja profili aluminiowych Grupa Kęty S.A. 100,00 % 12/2004 SSW

Aluprof Deutschland GmbH bayreuth, niemcy Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 02/2005 SSA

Aluprof System Romania bukareszt, Rumunia Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 05/2005 SSA

Aluprof System Czech Ostrawa, Czechy Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 05/2005 SSA

Impet Sp. z o.o. w  likwidacji bielsko-biała, Polska Działalność handlowa – sprzedaż 
systemów stalowych

Aluprof S.A. 100,00% 06/2005 SSA

Aluprof UK Ltd. Hale, Wielka brytania Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 05/2006 SSA

Aluprof Serwis Sp. z o.o. bielsko-biała, Polska Działalności logistyczno - trans-
portowa

Aluprof S.A. 100,00% 01/2012 SSA

Metalplast KARO Złotów 
S.A.

Złotów, Polska Produkcja akcesoriów do syste-
mów stolarki budowlanej

Aluprof S.A. 100,00% 04/2007 SAb

Alupol Packaging Kęty  
Sp. z o.o.

Kęty, Polska Produkcja opakowań giętkich Grupa Kęty S.A. 100,00% 05/2009 SOG

Aluform Sp. z o.o. Tychy, Polska Produkcja wyrobów wyciskanych Grupa Kęty S.A. 100,00% 06/2009 SWW

Aluprof System Ukraina Kijów, Ukraina Sprzedaż systemów aluminiowych Aluprof S.A. 100,00% 11/2009 SSA
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2. kapitał akcyjny i struktura własnościowa Grupy kęty sa  

2.1.. Akcjonariat Grupa KęTy S.A.
Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy KĘTy S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 9.225.663 akcje o wartości nominalnej 2,50 zł każda.  Wykaz 
akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji  na dzień 31 grudnia 2012 i 2011 przedstawia się następująco:

Liczba akcji 31-12-2012 Udział w kapitale Liczba akcji 31-12-2011 Udział w kapitale

InG OFE 1 638 843 17,76% 1 638 843 17,76%

Aviva OFE 1 636 930 17,74% 1 636 930 17,74%

PZU Złota Jesień OFE 471 350 5,11% 471 350 5,11%

Pozostali akcjonariusze 5 478 540 59,39% 5 478 540 59,39%

Razem 9 225 663 100% 9 225 663 100%

2.2. Zmiany w akcjonariacie Grupy Kęty S.A. zaistniałe po dniu bilanso-
wym
Pomiędzy 31 grudnia 2012 roku a dniem opublikowania niniejszego sprawoz-
dania Grupa Kęty S.A. nie otrzymała informacji o zmianach w strukturze akcjo-
nariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na WZA spółki. Ponadto Zarząd nie 
posiadał informacji o jakiejkolwiek umowie, w tym zawartej po dniu bilanso-
wym, w wyniku której mogłyby nastąpić istotne zmiany w strukturze własno-
ściowej Grupy KĘTy S.A.

2.3. notowania akcji na GPW w Warszawie
Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. W 
2011 roku spółka przynależała do indeksu mWIG40 a jej udział w tym indeksie 
wynosił 3,11%. Udział spółki w indeksie WIG wynosi 0,54%. 
W 2012 roku najwyższy poziom kursu akcje spółki osiągnęły w dniu 30 listo-
pada 2012 roku, było to 151,1 zł. najniższy kurs miał miejsce w dniu 9 stycznia 
2012 roku i było to 97,7 zł. Średnia cena osiągnięta w roku 2012 to 120,63 zł.
Poniższy wykres prezentuje zachowanie się kursu akcji Grupy Kęty SA w 2012 
roku.

2.4. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
Programy motywacyjne oparte o akcje są w Grupie Kęty S.A. zatwierdzane 
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz nadzorowane przez Radę nad-
zorczą spółki. Obecnie istnieją trzy programy motywacyjne na różnym etapie 
realizacji. Program motywacyjny oparty o emisję akcji serii E został uchwalony 
przez WZA uchwałą nr 14/06 z dnia 11 maja 2006 roku. Program ten kończy się 
w dniu 30 czerwca 2014 roku. Do tej pory osoby uprawnione nie objęły żadnej 
z 274 800 akcji przypadających na ten program. Drugi program motywacyjny, 
oparty o emisję akcji serii F został uchwalony przez WZA uchwałą nr 15/09 z 
dnia 1 czerwca 2009. Zgodnie z warunkami programu osoby uprawnione mają 
prawo do realizacji pierwszej transzy programu (68 700 akcji) począwszy od 1 
października 2012 roku. Realizacja kolejnego programu uchwalonego na WZA 
spółki w dniu 29 maja 2012 roku rozpocznie się w określonych terminach w la-
tach 2015 – 2017..

2.5. Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji
W wyniku przeprowadzenia emisji obligacji imiennych serii E, F i G z prawem 
pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F, Grupa Kęty SA 
dokonała w dniu 12 września 2012 przydziału na rzecz Domu Maklerskiego bZ 
WbK S.A. z siedzibą w Poznaniu wszystkich obligacji w liczbie 274.800 (dwustu 
siedemdziesięciu czterech tysięcy osiemset). 
1) Cel emisji obligacji – realizacja programu opcji menedżerskich w spółkach 
Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w latach 2009-2017. Emisja obligacji nie ma 
na celu finansowanie żadnego przedsięwzięcia, a wpływy z Emisji stanowić bę-
dą kwotę nie mającą istotnego znaczenia dla Emitenta, biorąc pod uwagę skalę 
działalności Emitenta.
2) Obligacje imienne z prawem pierwszeństwa 
3) Wielkość emisji - 274.800 sztuk
4) Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz. Cena emisyjna 
jednej Obligacji wynosi 1 (jeden) grosz. Łączna wartość emisyjnych Obligacji wy-
nosi 2.748 (dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem) złotych.
5) Warunki wykupu - obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z 
nimi prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji, zostaną wykupione przez Emitenta 
w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przez Obligatariusza Oświad-
czenia wraz z dyspozycją wykupu Obligacji. W przypadku, gdyby ustalony w po-
wyższy sposób termin wykupu Obligacji przypadał po Ostatecznym Dniu Wy-
kupu, Obligacje zostaną wykupione w Ostatecznym Dniu Wykupu, czyli 
- 30 czerwca 2015 roku – w przypadku Obligacji serii E;
- 30 czerwca 2016 roku – w przypadku Obligacji serii F;
- 30 czerwca 2017 roku – w przypadku Obligacji serii G.
6) Warunki wypłaty oprocentowania - Obligacje są nieoprocentowane.

2.6. Informacje o skupie akcji własnych
Spółka w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonywała skupu 
akcji własnych
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3. władze spółki

3.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
W dniu 29 maja 2012 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy KĘTy 
S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego 

zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie oceny Rady nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki oraz 

wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań 
finansowych za rok obrotowy 2011.

6.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowe-
go grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2011.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków 

Zarządu.
10. Przedstawienie sprawozdania i oceny działalności Rady nadzorczej w roku 

2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady 

nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie programu opcji menedżerskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii H, I, J z prawem pierw-

szeństwa objęcia akcji serii G Spółki oraz warunkowego podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz obligacji, 
w celu umożliwienia objęcia akcji serii G Spółki osobom biorącym udział w 
programie opcji menedżerskich.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej uwzględ-
nienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
w drodze emisji akcji serii G, dokonanego na podstawie uchwały, o której 
mowa w pkt. 13.

15. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian w Statucie Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
W wyniku podjętych uchwał zatwierdzono sprawozdanie finansowe Grupy KĘ-
Ty S.A.  za 2011 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapi-
tałowej za 2011 rok. na podstawie podjętej uchwały Zgromadzenie postanowi-
ło postanawia podzielić zysk netto spółki za rok 2011 w kwocie 63.631.196,65 zł 
w następujący sposób: 
• na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 5,00 zł na akcję prze-

znaczyło kwotę 46.128.315,00 zł;
• na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyło kwotę 17.502.881,65 zł.
Ponadto zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Rady nadzorczej i 
członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 oraz 
uchwaliło nowy program motywacyjny dla kadry zarządzającej grupy kapitało-
wej. 

3.2. Rada nadzorcza
Skład osobowy Rady nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 
2012  przedstawiał się w sposób następujący:

Imię i nazwisko funkcja

Maciej Matusiak Przewodniczący Rady nadzorczej

szczepan strublewski Zastępca Przewodniczącego Rady nadzorczej

tadeusz Iwanowski   Członek Rady nadzorczej

Krzysztof Głogowski Członek Rady nadzorczej

jerzy surma Członek Rady nadzorczej

W ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych udział kobiet w radzie nadzorczej 
Grupy Kęty SA wynosił 0%.

Ilość posiadanych akcji Grupy 
KĘTy S.A. na 31.12.2012

Wynagrodzenie w okresie 
od 1.01 do 31.12.2012

Maciej Matusiak nie posiadał 136 632,15 zł   

Krzysztof Głogowski nie posiadał 91 088,10 zł    

Tadeusz Iwanowski nie posiadał 91 088,10 zł    

Szczepan Strublewski nie posiadał 113 860,14 zł    

Jerzy Surma nie posiadał 91 088,10 zł    

3.3. Zarząd Spółki
Zarząd  Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje 
ją na zewnątrz. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświad-
czeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 
dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokuren-
tem. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do 
kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu. Tryb 
działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy Zarządu, uchwalany 
przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę nadzorczą.
W przypadku gdy w skład Zarządu Spółki wchodzi więcej niż jedna osoba Za-
rząd jest organem kolegialnym, wykonującym swe uprawnienia poprzez podej-
mowanie uchwał. Posiedzenia Zarządu Spółki, zwoływane przez Prezesa, odby-
wają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zo-
stali zaproszeni. Dla ważności podjętej uchwały wymagana jest obecność na 
posiedzeniu minimum dwóch członków Zarządu. Zarząd Spółki podejmuje 
uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. W przypad-
ku równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos przewodniczącego 
posiedzenia.
na dzień 31 grudnia 2012 r. skład  Zarządu przedstawiał się następująco:

Dariusz Mańko - Prezes Zarządu 

Adam Piela - Członek Zarządu 

 
W ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych udział kobiet w Zarządzie Spółki wy-
nosił 0%.
Wynagrodzenie zasadnicze  członków Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2012 roku wyniosło: 

Prezes Zarządu 900.000,00 zł

Członek Zarządu 540.000,00 zł

Ponadto Członkowie Zarządu otrzymali premię roczną za rok poprzedni w wy-
sokości 1 097.950,00 zł w przypadku Prezesa Zarządu oraz 658.770,00 zł w 
przypadku Członka Zarządu.
Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami na dzień 31 grudnia 2012 r. osoby za-
rządzające Spółką były w posiadaniu 74 300 akcji zwykłych na okaziciela Grupy 
KĘTy S.A. w tym: Prezes Zarządu 73 000 akcji, Członek Zarządu 1 300 akcji.
Ponadto na podstawie uchwały nr 14/06 Zwyczajnego Walnego Zgromadze-
nia Grupy Kęty S.A. z dnia 11 maja 2006 roku oraz na podstawie uchwały Rady 
nadzorcze spółki nr VI/18/06 z dnia 21 czerwca 2006 roku w sprawie zatwier-
dzenia regulaminu przeprowadzania programu opcji menedżerskich w spółce 
Grupa Kęty S.A.  w latach 2006-2014, Rada nadzorcza  przyznała członkom za-
rządu następujące prawa:
w dniu 31 lipca 2006 roku prawo do nabycia 20 200 szt. obligacji serii b z pra-
wem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii E , w tym: Pre-
zesowi Zarządu – 14 200 szt.; Członkowi Zarządu  -  6 000 szt.
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Rok 2012 zakończył się dla segmentu osiągnięciem zbliżonych do poprzednie-
go roku przychodów ze sprzedaży (556,2 mln zł) pomimo spadku sprzedaży 
na rynkach eksportowych oraz niższych cen aluminium na rynkach świato-
wych. W tym kontekście bardzo pozytywnie kształtował się popyt na rynku 
krajowym, który w ujęciu wartościowym wzrósł o 2% do poziomu 330,4 mln 
zł. W 2012 roku podobnie jak w okresach poprzednich, nie zmieniły się główne 
kierunki sprzedaży segmentu. W ujęciu branżowym największymi odbiorcami 
byli klienci z branży budownictwa, wyposażenia wnętrz, transportu i motoryza-
cji, elektrotechniki oraz dystrybutorzy hurtowi natomiast w ujęciu geograficz-
nym oprócz rynku krajowego klienci z niemiec, Austrii, Włoch, Wielkiej brytanii, 
Czech i Węgier. Szczegółową strukturę sprzedaży w ujęciu branżowym jak i 
geograficznym przedstawiają poniższe wykresy:
 

w dniu 24 sierpnia 2007 roku prawo do nabycia 26 800 szt. obligacji serii C z 
prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii E , w tym 
Prezesowi Zarządu – 17 500 szt., Członkowi Zarządu  - 9 300 szt.
w dniu 31 lipca 2008 roku prawo do nabycia 26 800 szt. obligacji serii C z pra-
wem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii E , w tym Pre-
zesowi Zarządu – 19 000 szt., Członkowi Zarządu  - 10 800 szt. 
Członkowie Zarządu mogą, w ramach realizacji Opcji, nabyć obligacje w liczbie 
przyznanej jej przez Radę nadzorczą, a następnie wykonać wynikające z naby-
tych Obligacji prawo pierwszeństwa  objęcia Akcji Spółki, jeżeli od daty przyzna-
nia tej osobie Opcji upłynął co najmniej trzyletni okres pozostawania tej osoby 
w stosunku pracy lub pełnienia funkcji w Spółce, spółce zależnej lub Spółce 
stowarzyszonej, oraz ziściły się wszystkie warunki finansowe realizacji Opcji, 
określone w  regulaminie przeprowadzania programu opcji menedżerskich w 
spółce Grupa Kęty S.A. w latach 2006-2014 opublikowanym przez spółkę w ra-
porcie bieżącym nr 37/2006 z dnia 22 czerwca 2006 roku.
Dodatkowo od września 2009 roku Grupa rozpoczęła realizację nowego pro-
gramu opcji menadżerskich. Zasady oraz warunki programu zostały ustalone 
przez Radę nadzorczą Grupy Kety S.A. w dniu 1 czerwca 2009 roku w stosow-
nym regulaminie. na jego podstawie Rada nadzorcza spółki przyznała Człon-
kom Zarządu następujące prawa:
w dniu 28 września 2009 roku prawo do nabycia 40 600 szt. obligacji serii E z 
prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii F , w tym 
Prezesowi Zarządu – 25 300 szt., Członkowi Zarządu  - 15 300 szt. 
w dniu 30 września 2010 roku prawo do nabycia 40 600 szt. obligacji serii F z 
prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii F , w tym 
Prezesowi Zarządu – 25 300 szt., Członkowi Zarządu  - 15 300 szt. 
 w dniu 23 września 2011 roku prawo do nabycia 40 600 szt. obligacji serii G z 
prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii F , w tym 
Prezesowi Zarządu – 25 300 szt., Członkowi Zarządu  - 15 300 szt. 
W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Spółka nie dokonała żad-
nych istotnych transakcji z osobami powiązanymi, nadzorującymi i zarządzają-
cymi oraz nie udzieliła tym osobom i ich bliskim żadnych pożyczek, gwarancji i 
poręczeń. Pomiędzy Grupą KĘTy S.A. a osobami zarządzającymi nie podpisano 
żadnych umów, które przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygna-
cji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich 
odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez prze-
jęcie; poza warunkami zawierającymi się w okresie wypowiedzenia i warunkami 
wynikającymi z umów o zakazie konkurencji.

Informacja na temat umów zawartych między emitentem a osobami zarzą-
dzającymi przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwol-
nienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwoła-
nie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta.

Pomiędzy Grupą KĘTy S.A. a osobami zarządzającymi nie podpisano żadnych 
umów, które przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwol-
nienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie 
lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie; poza 
warunkami zawierającymi się w okresie wypowiedzenia i warunkami wynikają-
cymi z umów o zakazie konkurencji.

4. ocena sytuacji Grupy kapitałowej

4.1. Charakterystyka branży – kierunki sprzedaży

SEGMEnT WyROBóW WyCISKAnyCH. 
Z danych opublikowanych w styczniu 2013 roku wynika, iż wielkość europej-
skiego rynku profili aluminiowych spadła o ok 10% z 3,1 mln ton do 2,8 mln 
ton. nadal największym konsumentem pozostają niemcy (ok 1 mln ton) na dru-
gim miejscu uplasowała się Francja (ok 300 tyś ton) a na trzecim Włochy z ok 
240 tyś ton. Decyzja o połączeniu segmentu produkującego profile aluminio-
we nors Hydro ze szwedzką firmą SAPA jeszcze bardziej spolaryzuje rynek, na 
którym oprócz jednego olbrzymiego gracza z ok 50-60% udziałem pozostaną 
rynkowe „maluchy” z których żaden nie przekroczy 5% udziału w rynku. Grupa 
Kęty SA znajduje się właśnie w tym gronie posiadając według szacunków Zarzą-
du ok 1,5% udział w europejskim rynku wyrobów wyciskanych.
Podstawowymi odbiorcami wyrobów wyciskanych z aluminium są branże bu-
dowlana oraz motoryzacyjna dlatego też istotny wpływ na rozwój firm produ-
kujących elementy aluminiowe będzie miała sytuacja w budownictwie oraz 
tempo wzrostu udziału elementów z aluminium w całości wagi pojazdu. W 
przypadku tego drugiego szacuje się, iż obecnie udział ten średnio osiągnął po-
ziom 9% natomiast do roku 2020 wzrośnie do 10.5% w całości wagi auta. Trend 
ten jest podyktowany czynnikami ekologicznymi i ekonomicznymi jako, że alu-
minium jako lekki metal z powodzeniem wypiera ciężką stal w wielu zastoso-
waniach. Szczegółowa struktura „konsumpcji” profili aluminiowych pozostała 
na zbliżonym do poprzedniego roku poziomie i przedstawia się ona w sposób 
następujący::

budownictwo  41%
Transport  
i motoryzacja 18%

Pozostałe  4%
Wypos. wnętrz i biur  5%

Przemysł elektrotech.  5%
Przemysł maszynowy  12%

Handel hurtowy  15%

budownictwo 35
Hurtowa 20

Motoryzacja 8
Transport 8

Wyposażenie wnętrz 7
Elektrotechnika i Maszynowy 6

AGD 3
Pozostałe 13

niemcy  41
Ukraina  21

Austria  6
Wlk brytania  6

Włochy  6
Węgry  5

USA  4
Czechy  3

Pozostałe  8

sprzedaż wg branż  (%) Kierunki eksportu  (%)

Źródło: CRU, EAA obliczenia własne  
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SEGMEnT SySTEMóW ALUMInIOWyCH
Wielkość europejskiego rynku systemów aluminiowych szacowana jest na ok 
10 mld EUR a średnie tempo wzrostu na ok 3-4%. Zauważyć należy dużą dys-
proporcję pomiędzy krajami Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej. Udział 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej nie przekracza 8-9% jednak tempo 
wzrostu jest dwukrotnie wyższe niż na zachodzie Europy i osiąga ono poziom 
8-10% w skali roku. Głównym „graczem” rynku systemów aluminiowych w Eu-
ropie i na świecie jest firma Schuco International z ponad 10% udziałem w ryn-
ku. Aluprof SA (spółka dominująca Segmentu Systemów Aluminiowych) z ok 1% 
udziałem w rynku europejskim jest na 9-10 miejscu wśród wiodących marek.   
W 2012 roku segment zanotował 11% wzrost wartości sprzedaży i było to 
głównie spowodowane  bardzo dobrymi rezultatami sprzedaży na rynku kra-
jowym (wzrost o 12%). Sprzedaż zagraniczna wyniosła 167,2 mln zł co oznacza 
wzrost o 9% pomimo trudnej sytuacji na rynku węgierskim i rumuńskim. na 
rynku krajowym spółka pozyskała m. in. następujące kontrakty: bałtyckie Cen-
trum biznesu w Gdańsku, Rzeszów City Center, Centrum nanotechnologii w 
Rzeszowie, Wydział Matematyki Politechniki Warszawskiej, Hilton Garden Inn w 
Łodzi, Renaissance by Marriott w Warszawie (Okęcie) i wiele innych. najciekaw-
sze obiekty realizowane w 2012 roku na rynkach zagranicznych to: Kingswood 
College of Arts w Kingswood, Hotel Hilton w Kijowie, The CostumeStore – Edyn-
burg. Poniższe wizualizacja przedstawiają kilka wybranych obiektów wyposażo-
nych w systemy aluminiowe (fasady, systemy okienno-drzwiowe) dostarczone 
przez Aluprof SA:

SEGMEnT OPAKOWAń GIęTKICH 
Wielkość europejskiego rynku opakowań giętkich szacuje się na ok 10 mld 
EUR. Podobnie jak w przypadku systemów aluminiowych tempo rozwoju rynku 
różni się pomiędzy Europą Zachodnią a Centralno-Wschodnią. Prognozowane 
tempo rozwoju rynku na zachodzie Europy to 1-2%, podczas gdy Europa Cen-
tralna i Wschodnia rośnie średnio w tempie 4-5%. W wyniku procesów konso-
lidacyjnych, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku lat na rynku pojawił się 
niekwestionowany lider – firma Amcor z ponad 20% udziałem. Drugie miejsce 
zajmuje firma Constantia Flexibles posiadająca ok 11%. Swoją pozycję rynko-
wą niewątpliwie zwiększyła w 2012 roku firma Mondi przejmując nordenię, 
niemieckiego gracza na rynku opakowań giętkich. Pozostali główni gracze to 4 
podmioty posiadające od 3 do 5% udziału każdy. Alupol Packaging (spółka do-
minująca Segmentu Opakowań Giętkich) z ok 1% udziałem lokuje się w stawce 
kilkunastu firm średniej wielkości.
W 2012 roku Segment sprzedał ok. 20 tys. ton wyrobów co było poziomem po-
równywalnym z wynikiem osiągniętym w poprzednim roku. Podobna sytuacja 
miała miejsce w wymiarze wartościowym gdzie przychody wyniosły 344 mln 
zł i były zbliżone do zeszłorocznych. W rozbiciu geograficznym segment zano-
tował wzrost sprzedaży na rynku eksportowym (ok 5%) i spadek w kraju (-3%). 
największymi klientami pozostały międzynarodowe koncerny nestle, Unilever, 
Kraft Food oraz dynamicznie rozwijające się podmioty polskie Maspex, Mo-
kate, Food Care i inne. Załączony wykres przedstawia strukturę geograficzną 
eksportu.

Centrum nanotechnologii, Rzeszów bałtyckie Centrum biznesu, Gdańsk 

Hotel Garden Inn, Łódź

Poniższy wykres przedstawia główne kierunki sprzedaży zagranicznej segmen-
tu w 2012 roku

SEGMEnT USłUG BUDOWLAnyCH
Rynek Segmentu Usług budowlanych ze względu na swoją specyfikę rozpatry-
wany jest jedynie w skali kraju. Spółka nie posiada szczegółowych danych na 
temat jego wielkości globalnej, biorąc jednak pod uwagę informacje na temat 
przychodów głównych graczy można oszacować krajowy rynek na ok 2 mld zł 
z tendencją do znacznych zmian uzależnionych od dostępności finansowania 
dla realizowanych obiektów. Rynek charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, 
pierwszych 10 graczy posiada ok 25 – 30% udziału w rynku, przy czym naj-
większy – Metalplast Stolarka (spółka dominująca Segmentu Usług budowla-
nych), posiada ok 8%.
W 2012 roku Segment Usług budowlanych pobił kolejny rekord wartości przy-
chodów ze sprzedaży osiągając 224,7 mln zł. W odróżnieniu od poprzedniego 
roku sprzedaż była bardziej zdywersyfikowana i na osiągnięty wynik wpłynęło 
szereg kontraktów zarówno w obszarze budownictwa jak i infrastruktury dro-
gowej. Spółka realizowała m in: klinika bad Homburg, nowe Muzeum Śląskie 
w Katowicach, Alchemia w Gdańsku, Galeria Katowicka, obiekty Marina 2 i 3, 
obiekt Żoliborz One czy też kontrakty w obszarze infrastruktury drogowej – 
montaż ekranów akustycznych, np. obwodnica Jarosławia, fragment autostrady 
A4 na odcinku Dębica-Pustynia – Rzeszów, fragment drogi S8 na odcinku Piotr-
ków – Rawa Maz. Ze względu na ograniczone moce przerobowe w 2012 roku 
sprzedaż eksportowa spółki nie przekroczyła 10% ogółu sprzedaży i koncen-
trowała się na rozwoju współpracy na rynku niemieckim zgodnie z prioryteta-
mi strategicznymi segmentu.

Ukraina  28%
Czechy  12%
niemcy  11%

Szwajcaria  11%
Holandia  7%

belgia  6%
Rosja  4%

Słowacja  4%
Pozostałe  17%

Pozostałe 15
Ukraina  5

Rumunia  6
belgia  8

Słowacja  9
Węgry  9

Czechy  21
niemcy  16
Wlk brytania  11

struktura sprzedaży eksportowej (%)

75

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Grupa Kęty S.A. Raport Roczny 2012



raport finansoWy

Poniższe wizualizacja przedstawiają kilka wybranych obiektów realizowanych 
przez spółkę Metalplast Stolarka w zakresie instalacji fasad, zabudów, czy też 
innych konstrukcji

SEGMEnT AKCESORIóW BUDOWLAnyCH.
Europejski rynek okuć budowlanych szacowany jest wartościowo na ok 1 mld 
EUR. na rynku działa wiele podmiotów jednak wiodącą rolę odgrywają trzy 
koncerny posiadające łącznie ponad 40% udział. Są to: ROTO z ponad 20% 
udziałem oraz Winkaus i Sigenia-Aubi , które posiadają po 10% każdy. Jednost-
kowy udział pozostałych graczy nie przekracza 5% a Metalplast Karo Złotów 
(spółka dominująca w Segmencie Akcesoriów budowlanych) z 1% udziałem lo-
kuje się wśród kilkudziesięciu średniej wielkości podmiotów.  biorąc pod uwagę 
główny produkt (okucie do drzwi lub okien) rynek podlega cyklicznym waha-
niom wraz ze zmianami koniunktury w budownictwie.
W 2012 roku Segment powtórzył zeszłoroczną sprzedaż na poziomie ok 38 
mln zł. Główną przyczyną stagnacji poziomu sprzedaży jest ograniczenie popy-
tu na tradycyjnych dla segmentu rynkach eksportowych – krajach byłego ZSRR. 
Ograniczenie to wynika m. in. z kłopotów płynnościowych dotychczasowych 
klientów, co w powiązaniu z brakiem możliwości zabezpieczenia potencjalnego 
ryzyka kredytu kupieckiego z tych kierunków prowadzi do ograniczenia wymia-
ny handlowej. na rynku krajowym z kolei negatywny wpływ na sprzedaż spółki 
ma sytuacja wśród podstawowej grupy klientów – średnich i małych producen-
tów drzwi i okien, którzy przegrywają konkurencję z potentatami branży. niższa 
sprzedaż w tym obszarze zrekompensowana został częściowo poprzez rozwój 
kooperacji ze spółkami grupy kapitałowej, dla której Metalplast Karo Złotów 
stanowi zaplecze produkcyjne w zakresie komponentów dla tworzonych w in-
nych spółkach produktów (akcesoria do stolarki, rolet, systemów zabudów sa-
mochodowych i inne). 
Załączony wykres przedstawia strukturę geograficzną sprzedaży eksportowej, 
która w 2012 roku stanowiła ok 21% wszystkich przychodów spółki.

 
 

POZOSTAŁE SPÓŁKI

Alu trans system sp. z o.o.
Spółka zajmuje się tworzeniem, produkcją i dystrybucją systemów aluminio-
wych dla branży transportowej na bazie kształtowników zakupionych w Seg-
mencie Wyrobów Wyciskanych (zabudowy do samochodów dostawczych i cię-
żarowych). W 2012 roku spółka uzyskała 15,0 mln zł przychodów ze sprzedaży 
osiągając 25% spadek w stosunku do roku poprzedniego. Dzięki prowadzone-
mu planowi naprawczemu oraz lepszej kontroli w zakresie przyznawania kre-
dytu kupieckiego, spółka odnotowała zysk w wysokości ok 921 tys. zł na działal-
ności operacyjnej natomiast zysk netto wyniósł 1 147 tys. zł w porównaniu do 
223 tys. zł straty zanotowanej w 2011 roku

Dekret centrum Rachunkowe sp. z o.o.
Spółka działa w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg spółek wchodzących 
w skład Grupy Kapitałowej Grupa KĘTy S.A. Przychody ze sprzedaży osiągnę-
ły w  2012 roku poziom 4,0 mln zł i były większe o ok. 100 tys. zł od sprzedaży 
osiągniętej w 2011 roku. Zysk netto wyniósł 38 tys. zł w stosunku do 177 tys. zł 
osiągniętych w roku poprzednim. 

Alutech sp. zo.o. – spółka w likwidacji
Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej

4.2. Wyniki segmentów branżowych

Ocena wyników Segmentów operacyjnych dokonywana jest na podstawie 
przychodów, EbIT, EbITDA i nakładów inwestycyjnych. EbIT stanowi zysk ope-
racyjny. EbITDA stanowi zysk operacyjny bez uwzględnienia amortyzacji oraz 
odwrócenia i utworzenia  odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych. 
Finansowanie Grupy oraz podatki dochodowe są zarządzane na poziomie Gru-
py i nie są alokowane do segmentów operacyjnych.
Segmenty operacyjne prezentowane przez Grupę są tożsame z segmentami 
sprawozdawczymi zaprezentowanymi w niniejszym skonsolidowanym sprawoz-
daniu finansowym.
Działalność Grupy Kapitałowej zorganizowana jest w pięć  podstawowych dzie-
dzin działalności i dzieli się na:
 - Segment Wyrobów Wyciskanych  (SWW) - produkcja kształtowników alumi-

niowych
 - Segment Opakowań Giętkich  (SOG) – produkcja opakowań giętkich
 - Segment Systemów Aluminiowych  (SSA) -  produkcja systemów aluminio-

wych dla budownictwa
 - Segment Akcesoriów budowlanych  (SAb) - produkcja fasad aluminiowych 

oraz świadczenie usług budowlanych związanych z ich montażem
 - Segment Usług budowlanych (SUb) – produkcja okuć do okien i drzwi
 - pozycja „Inne”  zawiera dane tzw. Centrum czyli komórki odpowiedzialne 

za obszary zarządzane centralnie (IT, finanse, PR i IR, zarządzanie ryzykiem, 
inwestycje kapitałowe, HR) oraz dane spółek nie zgrupowanych organiza-
cyjnie w podstawowych segmentach  takich jak Alutrans System Sp. z o.o. 
oraz spółki wykonujące działalność pomocniczą nie związaną bezpośrednio 
z podstawową działalnością poszczególnych segmentów, w tym spółki Alu-
tech Sp. z o.o.i Dekret Sp. z o.o.

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i 
zysków oraz aktywów 
i zobowiązań poszczególnych segmentów operacyjnych Grupy za okres 12 
miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz za okres 12 miesięcy za-
kończony dnia 31 grudnia 2011 roku. 
. 

Galeria Katowicka

Klinka bad Homburg

Marina 2 i 3

Alchemia Gdańsk

Rosja  34%
białoruś  18%
bułgaria  14%

Litwa  8%
Rumunia  8%

Węgry  6%
Pozostałe  12%
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31.12.2012:

Segmenty operacyjne SOG SWW SSA SAb SUb Inne Wyłączenia Razem

Rachunek zysków i strat         

Sprzedaż  343 717  587 644  564 371  38 197  222 542  25 292  (213 652)  1 568 111 

- na zewnątrz Grupy  341 414  425 401  541 745  24 935  218 687  15 929  0  1 568 111 

- do innych segmentów  2 303  162 243  22 626  13 262  3 855  9 363  (213 652)  0 

Odpis aktualizujący wartość zapasów  0  0  (1 999)  0  (208)  (76)  2 283  0 

Odpis aktualizujący wartość należności  (36)  (38)  (5 086)  (6)  (735)  (105)  2 495  (3 511) 

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych

 (3 025)  (48)  0  0  0  (10)  0  (3 083) 

Odpis aktualizujący wartość firmy  0  0  (121)  0  0  0  0  (121) 

Zysk z działalności operacyjnej (EbIT)  44 436  38 851  70 523  2 279  (280)  (10 245)  (3 489)  142 075 

Amortyzacja  22 100  35 456  17 268  3 446  2 285  2 334  (739)  82 150 

Zysk EbITDA  66 536  74 307  87 791  5 725  2 005  (7 911)  (4 228)  224 225 

Przychody z tytułu odsetek  851  589  397  67  481  1 346  (642)  3 089 

Koszty z tytułu odsetek  (499)  (6 120)  (1 822)  (89)  (2 420)  (1 650)  (174)  (12 774) 

Zysk przed opodatkowaniem  44 733  36 819  68 765  2 213  (1 064)  64 402  (79 052)  136 816 

Podatek dochodowy  (3 239)  (1 291)  (13 873)  (518)  53  (1 188)  289  (19 767) 

Zysk netto  41 494  35 528  54 892  1 695  (1 011)  63 214  (78 763)  117 049 

Bilans

Aktywa razem  379 489  618 655  408 891  51 368  150 190  218 345  (184 264)  1 642 674 

Zobowiązania handlowe segmentu  56 293  27 893  69 187  1 675  61 960  5 276  (61 271)  161 013 

nieprzypisane zobowiązania (wspólne)  459 026  0  459 026 

Zobowiązania razem  56 293  27 893  69 187  1 675  61 960  464 302  (61 271)  620 039 

pozostałe

nakłady na środki trwałe  12 031  33 680  18 298  3 771  9 275  1 254  0  78 309 

31.12.2011:

Segmenty operacyjne SOG SWW SSA SAb SUb Inne Wyłączenia Razem

Rachunek zysków i strat         

Sprzedaż  345 759  597 238  507 167  38 031  170 291  91 713  (260 491) 1 489 708 

- na zewnątrz Grupy  342 847  442 918  486 797  28 517  105 877  82 752  0 1 489 708 

- do innych segmentów  2 912  154 320  20 370  9 514  64 414  8 961  (260 491)  0 

Odpis aktualizujący wartość zapasów  (1 146)  0  (3 180)  (643)  0  (54)  0  (5 023) 

Odpis aktualizujący wartość należności  (44)  (2 205)  (3 534)  (38)  (896)  (4 234)  0  (10 951) 

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych

 0  (2 417)  0  (876)  0  (1 900)  0  (5 193) 

Odpis aktualizujący wartość firmy  0  0  0  0  0  (185)  0  (185) 

Zysk z działalności operacyjnej (EbIT)  54 501  40 808  56 465  3 392  10 608  (9 662)  (5 016)  151 096 

Amortyzacja  18 598  30 152  14 137  3 344  2 155  3 018  (906)  70 498 

Zysk EbITDA  73 099  70 960  70 602  6 736  12 763  (6 644)  (5 922)  221 594 

Przychody z tytułu odsetek  265  317  217  100  12  196  (51)  1 056 

Koszty z tytułu odsetek  (570)  (5 295)  (3 037)  (225)  (1 443)  (3 030)  306  (13 294) 

Zysk przed opodatkowaniem  53 401  34 139  55 487  3 339  7 318  42 763  (67 069)  129 378 

Podatek dochodowy  (4 482)  (3 684)  (8 522)  (764)  (1 702)  3 006  1 018  (15 130) 

Zysk netto  48 919  30 455  46 965  2 575  5 616  45 769  (66 051)  114 248 
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Bilans

Aktywa razem  384 654  588 165  376 793  52 707  91 720  228 261  (178 275) 1 544 025 

Zobowiązania handlowe segmentu  55 582  20 498  43 867  1 884  33 426  13 158  (22 401)  146 014 

nieprzypisane zobowiązania (wspólne) 0 0 0 0 0  448 498  0  448 498 

Zobowiązania razem  55 582  20 498  43 867  1 884  33 426  461 656   (22 401)  594 512 

pozostałe

nakłady na środki trwałe  46 544  65 559  17 957  3 073  2 980  2 543  (208)  138 448 

4.3. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa grupy kapitałowej 

WybRAnE SKOnSOLIDOWAnE DAnE FInAnSOWE

rok 2012 
(tys. zł)

rok 2011 
(tys. zł)

rok 2012  
(tys. EUR)

rok 2011  
(tys. EUR)

Przychody netto ze sprzedaży 1 568 111 1 489 708 375 721 359 824 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 142 075 151 096 34 041 36 496 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 136 816 129 378 32 781 31 250 

Zysk (strata) netto 117 049 114 248 28 045 27 595 

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 117 049 114 249 28 045 27 596 

Całkowity dochód (strata) netto 118 158 117 878 28 311 28 472 

Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 118 158 117 879 28 311 28 473 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 126 076 206 795 30 208 49 949 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -95 493 -112 295 -22 880 -27 124 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 854 -79 301 -5 955 -19 154 

Przepływy pieniężne netto, razem 5 729 15 199 1 373 3 671 

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 12,69 12,38 3,04 2,99 

Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / 
EUR) 

12,64 12,38 3,03 2,99 

31.12.2012 
(tys. zł)

31.12.2011 
(tys. zł)

31.12.2012  
(tys. EUR)

31.12.2011 
(tys. EUR)

Aktywa razem 1 642 674 1 544 025 401 809 349 580 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 620 039 594 512 151 666 134 602 

Zobowiązania długoterminowe 138 436 137 581 33 862 31 149 

Zobowiązania krótkoterminowe 481 603 456 931 117 803 103 453 

Kapitał własny  udziałowców jednostki dominującej 1 022 635 949 513 250 143 214 978 

Kapitał akcyjny 66 964 66 964 16 380 15 161 

Liczba akcji 9 225 663 9 225 663 9 225 663 9 225 663 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 110,85 102,92 27,11 23,30 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 110,37 102,92 27,00 23,30 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 6,00 5,00 1,47 1,13 

Komentarz do skonsolidowanych danych finansowych
W 2012 roku grupa kapitałowa po raz kolejny zanotowała rekordowe wyniki w 
swojej historii. Przychody ze sprzedaży przekroczyły barierę 1,5 mld zł rosnąc 
w stosunku do ubiegłego roku o ok 5%. Wzrost ten to efekt głównie większej 
ilości sprzedanych wyrobów gdyż ceny aluminium ani kurs EUR/PLn nie mia-
ły większego wpływu na wzrost przychodów (średnia cena aluminium w 2012 
roku była zbliżona do średniej z 2011 roku). Wraz ze wzrostem sprzedaży oraz 
w związku z realizowanymi w spółkach grupy kapitałowej inwestycjami zwięk-
szającymi moce produkcyjne rośnie wielkość zatrudnienia, co przeniosło się na 
koszty wynagrodzeń (wzrost o 8). Kolejną istotną pozycją kosztową notującą 
wzrost w 2012 roku to amortyzacja. Jej obecny poziom to efekt intensywnego 
planu inwestycyjnego realizowanego w spółkach grupy w ciągu ostatnich kilku 

lat. Wzrost kosztu usług obcych natomiast to głównie efekt większej ilości prac 
realizowanych przez Segment Usług budowlanych, który realizację części za-
dań podzleca podmiotom zewnętrznym. Pomimo wzrostu powyższych pozycji 
kosztowych skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 142,1 mln 
zł (spadek o 6%) a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominu-
jącej wyniósł 117,0 mln zł (wzrost o 2%). Ujemny wynik na działalności finanso-
wej to głównie efekt odsetek od zaciągniętych kredytów na finansowanie pro-
gramu inwestycyjnego oraz wzrostu kapitału obrotowego.
Według oceny zarządu bilans grupy kapitałowej  posiada bezpieczną strukturę 
finansowania. Pomimo ciągłego rozwoju i znacznych inwestycji kapitały własne 
ciągle stanowią większość sumy bilansowej. na koniec 2012 roku stanowiły one 
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62% sumy pasywów, co oznacza porównywalny z poprzednim rokiem poziom. 
Jako, że spółki grupy to w większości przedsiębiorstwa produkcyjne, znaczną 
pozycją aktywów są rzeczowe składniki majątku trwałego. na koniec 2012 roku 
stanowiły one 49% sumy aktywów (spadek o cztery punkty procentowe w sto-
sunku do poprzedniego roku). Skala działalności grupy powoduje, iż systema-
tycznie rośnie również wartość majątku obrotowego. na dzień 31 grudnia 2012 
wyniósł on 710,8 mln zł i stanowił ok 43% ogółu aktywów (wzrost o trzy punkty 
procentowe).
Jednym z bardzo istotnych parametrów z punktu widzenia Zarządu są prze-
pływy pieniężne, dzięki którym spółki grupy mogą kontynuować rozwój. W 
roku 2012 ze względu na większe potrzeby finansowania kapitału obrotowe-
go skonsolidowane przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 126,1 mln zł 
i były one niższe o prawie 80 mln zł od rekordowego poziomu osiągniętego w 
roku poprzednim. niemniej jednak wygenerowany strumień gotówki jest na 
tyle bezpieczny i stabilny, że nie wpływa on na dalszą politykę finansowania 
przyszłego rozwoju. Zgodnie z zamierzeniami Zarządu dalszy rozwój ma być fi-
nansowany głównie z tego źródła (gotówki z działalności operacyjnej) oraz kre-
dytów bankowych.
Podsumowując Zarząd pozytywnie ocenia zrealizowane wyniki finansowe we 
wszystkich istotnych elementach. Grupa Kapitałowa „stoi” na solidnych funda-
mentach finansowych i jest przygotowana na dalsze wyzwania związane z re-
alizacją założonej strategii na lata 2010 – 2015.  
 

4.4.Istotne dla grupy kapitałowej umowy oraz pozostałe zdarzenia 
mające miejsce w 2011 r. 
8 luty -  Ogłoszenie prognoz na rok 2012 
4 kwietnia - Zarząd Grupy Kęty SA zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Grupy 
Kęty SA, po uzyskaniu akceptacji Rady nadzorczej, wypłatę dywidendy za 2011 
rok w wysokości 5 zł na jedną akcję.
17 kwietnia  - Rada nadzorcza Grupy Kety SA dokonała wyboru członków zarzą-
du VIII kadencji na trzy lata. W skład zarządu weszły osoby dotychczas pełniące 
funkcje w zarządzie tj.:
Dariusz Mańko, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny oraz Adam Piela, Członek 
Zarządu, Dyrektor Finansowy
10 maja – Rada nadzorcza Grupy Kety SA wybiera firmę PricewaterhouseCo-
opers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do badania sprawozdań finansowych 
Spółki za lata 2012-2015.
29 maja - WZA spółki, uchwalenie nowego programu motywacyjnego dla kadry 
zarządzającej Grupy Kęty SA oraz spółek zależnych na lata 2012 - 2020, uchwa-
ła o wypłacie dywidendy w wysokości 5 zł na akcję.
29 czerwca - Spółka wykupiła od Powiernika, tj. Domu Inwestycyjnego bRE ban-
ku S.A. z siedzibą w Warszawie obligacje serii "b" w ilości 91.600 (dziewięćdzie-
siąt jeden tysięcy sześćset) sztuk o łącznej wartości nominalnej 916 zł. Obligacje 
te zostały umorzone. Celem emisji obligacji była realizacja programu motywa-
cyjnego uchwalonego na WZA spółki w 2006 roku.
23 lipca - Alupol Packaging S.A., spółka w 100% zależna od Grupy Kęty S.A po 
raz drugi z rzędu otrzymała tytuł najlepszego dostawcy opakowań giętkich do 
europejskich zakładów nestle w 2011 roku.
14 sierpnia - spółka opublikowała półroczne sprawozdanie skonsolidowane, 
które zawierały bardzo dobre dane na temat pierwszego półrocza. Skonsoli-
dowany zysk netto Grupy Kęty wzrósł do 55,8 mln zł (+12%) a skonsolidowane 
przychody ze sprzedaży do 737,3 mln zł (wzrost 7%).
12 września - Spółka przeprowadziła emisję 274 800 obligacji imiennych serii 
E, F i G z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F, 
dokonał w dniu 12 września 2012 przydziału na rzecz Domu Maklerskiego bZ 
WbK S.A. z siedzibą w Poznaniu. Celem emisji obligacji jest realizacja programu 
opcji menedżerskich w spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w latach 
2009-2017.
4 października - Grupa Kęty SA została uhonorowana tytułem najbardziej inno-
wacyjnej firmy sektora budowlanego w rankingu tygodnika WPROST 
22 października - Raport roczny Grupy Kęty SA  otrzymał w konkursie The best 
Annual Report 2011 drugie miejsce spośród wszystkich zgłoszonych spółek 
giełdowych w kategorii przedsiębiorstwa.
24 października – Zarząd Grupy Kęty podwyższa roczną prognozę skonsolido-
wanego zysku netto z poziomu 104,2 mln zł do poziomu 120 mln zł, co oznacza 
wzrost o 15% oraz EbIT z 141 do 151 mln zł, co oznacza wzrost o 7%.

4 grudnia - Alupol Packaging S.A., spółka w 100% zależna od Grupy Kęty S.A., 
otrzymała nowe zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na te-
renie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zezwolenie nr 348 z dnia 
30.11.2012 roku) w oparciu o planowane przedsięwzięcie, w którego skład 
wchodzą m.in.: urządzenia do druku, urządzenie do produkcji folii wysokoba-
rierowych oraz nożyce do cięcia laminatów wraz z infrastrukturą. Instalacja po-
wyższych urządzeń nastąpi w istniejących obiektach firmy w KSSE w Tychach. 
Planowana wartość inwestycji wynosi 20-30 mln zł.

5. inwestycje oraz działalność badawczo-rozwojowa

5.1. Inwestycje
Wielkość wydatków inwestycyjnych na zakup rzeczowych składników majątku 
trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych w Grupie Kapitałowej Gru-
py KĘTy S.A. w  2012 i 2011 roku w tys. zł wynosiła

2012 2011

Wydatki ogółem (tys. zł) 98 341 113 650

Działalność inwestycyjna w 2012 r. dotyczyła zadań zawartych w zatwierdzo-
nym przez Radę nadzorczą budżecie rocznym. Główne projekty realizowane w 
ramach tego budżetu to:
• dokończenie rozbudowy mocy produkcyjnych o prasą o nacisku 35 Mn - 

projekt współfinansowanego ze środków z UE w Segmencie Wyrobów Wy-
ciskanych, 

• instalacja nowej linii do produkcji opakowań – drukarka oraz urządzenie do 
laminowania w Segmencie Opakowań Giętkich, 

• dalszy rozwój zakładu obróbki mechanicznej oraz modernizacja istnieją-
cych pras w Segmencie Wyrobów Wyciskanych 

• zakup nowej linii do produkcji folii polietylenowej w Segmencie Opakowań 
Giętkich 

• zakup i modernizacja hali produkcyjnej oraz infrastruktury w Segmencie 
Usług budowlanych 

Planowane w Grupie Kapitałowej nakłady inwestycyjne w okresie 12 miesięcy 
po dniu bilansowym wyniosą ok. 140,5 mln zł z czego 48,3 mln zł stanowi do-
kończenie zadań rozpoczętych w 2012 roku.  Powyższe nakłady będą przezna-
czone  na następujące główne projekty:
• budowa nowoczesnego magazynu w Segmencie Systemów Aluminiowych 

– 32,1 mln zł,
• rozwój zakładu obróbki mechanicznej w Segmencie Wyrobów Wyciskanych  

- 10,0 mln zł,
• rozbudowa linii produkcji matryc w Segmencie Wyrobów Wyciskanych - 2,5  

mln zł),
• zakończenie rozpoczętych w 2011 roku projektów rozbudowy mocy pro-

dukcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich – 31,6 mln zł,
• rozbudowa instalacji w obszarze ochrony środowiska w Segmencie Opako-

wań Giętkich - 6,7 mln zł,
Pozostała część nakładów to bieżące wydatki związane z utrzymaniem parku 
maszynowego w odpowiednim stanie technicznym lub drobne projekty o war-
tości jednostkowej nie przekraczającej 1 mln zł. Zrealizowane jak i planowa-
ne nakłady inwestycyjne finansowane są ze środków własnych oraz kredytów 
bankowych.  

5.2. Badania i rozwój
Działania badawczo rozwojowe w poszczególnych segmentach biznesowych 
Grupy Kapitałowej  koncentrowały się standardowo na 3 obszarach: wpro-
wadzanie nowych wyrobów i usług; poprawa jakości produktów istniejących; 
usprawnianie istniejących technologii produkcji. W 2012 roku realizowano na-
stępujące główne zadania:
1. W Segmencie Wyrobów Wyciskanych działania badawczo rozwojowe oparte 

są o nowo otwarte Centrum badawczo Rozwojowe wybudowane dzięki 
wsparciu środków unijnych. Centrum jest odpowiedzialne za rozwój nowych 
technologii i nowych produktów, dzięki czemu spółka jest w stanie sprostać 
wysokim wymaganiom rynkowym. Centrum badawczo-Rozwojowego 
pozwala Grupy Kęty S.A. na prowadzenie szeregu prac projektowych oraz 
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badawczych dla klientów z zaawansowanych technologicznie segmentów 
rynkowych w kraju i zagranicą: automotive, lotniczej, militarnej i elektrotech-
nicznej. W 2012 roku prowadzone były m.in. następujące projekty:
• opracowanie technologii wytwarzania prętów z duraluminium wysoko-

wytrzymałego o podwyższonej odporności na korozję naprężeniową
• poprawa podatności na anodowanie kształtowników stosowanych w 

stolarce budowlanej, przemyśle samochodowym i transportowym
• dobór technologii wytwarzania prętów przeznaczonych na odkuwki tło-

ków do wysoko wysilonych silników spalinowych
• rozwój technologii produkcji kształtowników stosowanych na strefy kon-

trolowanego zgniotu w pojazdach samochodowych.
2.  W Segmencie Systemów Aluminiowych standardowo główny nacisk 

kładziony jest na poszerzenie oferty produktowej. W 2012 roku zrealizowa-
no następujące zadania: Uruchomiono nowoczesną prasę o nacisku 35Mn  
wraz z wybiegiem oraz opracowano technologię wyciskania produktów na 
tym urządzeniu. (Segment Wyrobów Wyciskanych)
a.  Opracowano i uruchomiono nowy system dachowy.
b. Opracowano i uruchomiono nowy system fasady elementowej, szklonej 

strukturalnie.
c.  Opracowano i uruchomiono pod nazwa Extrabond system mocowania 

płyt elewacyjnych.
d. Wprowadzono do dystrybucji w pełnym zakresie system drzwi 

podnoszono-przesuwnych.
e.  Opracowano i wprowadzono do dystrybucji nowy system drzwi 

zewnętrznych w różnych wariantach izolacyjności termicznej.
f. Opracowano i uruchomiono w zakresie planowanej realizacji obiektowej  

nowy system okien z tzw. „ukrytym skrzydłem”
g.  Prowadzono prace konstrukcyjne w zakresie systemu mocowań paneli 

fotowoltaicznych na dachach budynków oraz na powierzchni gruntu. 
h.  Prowadzono prace konstrukcyjne nowych systemów przeznaczonych 

do zabudowy wewnętrznej w obiektach wielkopowierzchniowych.
i.  Opracowano projekt wstępny dla nowych rozwiązań systemu żaluzji 

Mb-SUnPROF, między innymi w zakresie profili wielkogabarytowych, 
dzielonych oraz sterowania mechanicznego w układach pionowych i 
poziomych.

j.  Pod kątem wymagań obiektowych opracowano nowatorskie koncepcje 
fasady szklanej typu wypełniającego z mocowaniem dwukrawędziowym 
szyb wielkogabarytowych oraz nowego rozwiązania fasady z żebrem 
szklanym.  

3. Segment Opakowań Giętkich również w 2012 roku prowadził intensywne pra-
ce nad wprowadzeniem szeregu nowych technologii i produktów. były to m.in.:

a.  Optymalizacja procesu produkcji wielowarstwowych folii barierowych 
HbF9TM mających swoje zastosowanie w laminatach do pakowania 
produktów sypkich (cappuccino, galaretki, kisiele, zupy, sosy),

b. Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wielowarstwowych folii 
wysokobarierowych HbF9TM i laminatów na ich bazie do pakowania 
produktów szybko rotujących (wędliny, sery, ryby, świeże mięso, 
produkty gotowe)

c.  Opracowanie technologii produkcji laminatów z przeznaczeniem na 
wieczka dla przemysłu mleczarskiego i tłuszczowego (folia Al. laminowa-
na z wielowarstwową folią tworzywową),

d. Opracowanie technologii produkcji laminatów z przeznaczeniem dla 
budownictwa (gruba folia Al. laminowana z foliami poliestrowymi),

6. czynniki istotne dla rozwoju Grupy kapitałowej

6.1. Czynniki zewnętrzne
Koniunktura na rynkach
Spółki grupy kapitałowej narażone są na wahania koniunkturalne występują-
ce zarówno w polskiej gospodarce, do której trafia ok. 68% sprzedaży, jak i go-
spodarkach pozostałych krajów europejskich, gdzie kierowana jest sprzedaż 
ok. 32% całości sprzedaży grupy. Szczególne znaczenie dla rozwoju sprzeda-
ży ma sytuacja na rynkach niemiec, Czech, Ukrainy do których trafia ok 60% 
sprzedaży zagranicznej a także w mniejszym stopniu na rynkach  Austrii, Sło-
wacji, Węgier, Włoch, belgii, Wielkiej brytanii, Holandii oraz Szwajcarii. Analizu-
jąc jednocześnie strukturę branżową sprzedaży widoczna jest duża koncen-
tracja sprzedaży grupy na sektorze budowlanym (ok 60% wartości sprzedaży 
skonsolidowanej) a więc wszystkie czynniki wpływające na koniunkturę w bu-
downictwie (dostępność kredytów, poziom inwestycji) na rynku krajowym oraz 
głównych rynkach eksportowych mają istotny wpływ na osiąganą przez grupę 
kapitałową sprzedaż.

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

budownictwo  60
Spożywczy  18

Transport i motoryzacja  6
Handel hurtowy  6

Elektrotech., maszynowy  3
Pozostałe  7

Pozostałe  10
Holandia  3

Szwajcaria  3
Austria  3
Włochy  3

Słowacja  4
belgia  4

Wielka brytania  5
Węgry  6

niemcy  30
Ukraina  18
Czechy  11

struktura geograficzna sprzedaży (%) 

struktura branżowa sprzedaży (%) 

polityka celna ue 
Od maja 2007 roku zostało obniżone z 6 na 3% cło na aluminium sprowadza-
ne z krajów byłego ZSRR, które jest głównym źródłem podstawowego surowca 
spółki. Kontynuacja tych działań a więc redukcji do 0% w kolejnych latach może 
korzystnie wpłynąć na osiągane przez spółkę wyniki finansowe. Z kolei powrót 
do poprzednich stawek (6%) niekorzystnie wpłynie na wyniki finansowe. 

Dostępność surowców.
Podstawową grupą surowców wykorzystywanych w grupie kapitałowej jest alu-
minium pierwotne, złom aluminiowy a także półprodukty bazujące na alumi-
nium (blacha i taśma aluminiowa oraz wlewki z aluminium i jego stopów). Przy 
produkcji opakowań giętkich wykorzystywane są dodatkowo różnego rodzaju 
folie i granulaty tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen), papier drukowy 
oraz farby, kleje i lepiszcza. Listę głównych pozycji surowcowych uzupełniają: 
akcesoria do produkcji systemów aluminiowych oraz półprodukty stalowe. Ze 
względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości produkcji polityka zaku-
powa grupy opiera się o współpracę z wyselekcjonowanymi dostawcami gwa-
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półprodukty z aluminium  38
aluminium i złom aluminiowy  19
folie i granulaty tworzyw sztucznych  9
farby, lakiery, kleje, inne chemiczne  8
akcesoria do systemów  6
półprodukty stalowe  5
szkło  4
papier do druku opakowań  2
pozostałe  9

struktura asortymentowa zużycia surowców (%)

rantującymi odpowiedni standard współpracy. Jednocześnie podstawowym 
założeniem jest taka dywersyfikacja dostawców aby zapewnić bezpieczeństwo 
i utrzymanie konkurencyjności dostaw. Poniższy wykres prezentuje strukturę 
zakupów poszczególnych grup surowcowych (wg wartości zakupów) za 2012 
rok.

Segment Konkurencja

segment Wyrobów 
Wyciskanych

Sapa Aluminium, Hydro Aluminium, yawal oraz Final 
(grupa yawal), Eurometal, Cortizo, Kaye Aluminium, 
Extral Aluminium i Aliplast.

segment systemów 
Aluminiowych

Sapa building System, Schuco, Hydro building Sys-
tem, Ponzio, yawal, Aliplast, blyweert, Heroal, Alukon, 
Reynaers, 

segment usług 
Budowlanych

Rynek rozdrobniony, kilkadziesiąt prywatnych 
przedsiębiorstw o obrotach rocznych nie przekra-
czających 40-50 mln zł 

segment Akcesoriów 
Budowlanych

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

segment opakowań 
Giętkich

Amcor, Constantia Teich, Mondi Packaging, nordenia, 
Suominen Polska, Fuji Seal Polska,  

Kredyty
Spółki grupy kapitałowej systematycznie inwestują środki pieniężne w dalszy 
rozwój techniczny i technologiczny, wspierając się finansowaniem zewnętrz-
nym. Ponadto ze względu na obowiązujące na rynku standardy częściowo 
finansuje swoich klientów udzielając im kredytu kupieckiego. Oznacza to, iż 
pomimo wypracowywanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej, 
ograniczenie w dostępie do finansowania zewnętrznego w postaci kredytów 
bankowych może mieć istotny wpływ na możliwości rozwojowe spółki. Może 
również wpłynąć na poziom wypłacanej przez Grupę Kęty S.A. dywidendy. Po-
ziom stóp procentowych będzie bezpośrednio wpływał na koszty finansowe 
wykazywane przez poszczególne spółki a zatem na osiągany wynik netto. 

Poniższe zestawienie przedstawia wartość posiadanych przez grupę kapitało-
wą kredytów wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 i 2011 roku.

(w tyś PLn) 2012 2011 Zmiana

Kredyt długoterminowy 51 605 52 886 -1 281

Kredyt krótkoterminowy 254 199 224 518 +29 681

Razem 305 804 277 404 +28 400

6.2. Czynniki wewnętrzne
poziom inwestycji w rozwój technologii oraz sieci dystrybucji i sprzedaży.
Funkcjonowanie Grupy na wysoce konkurencyjnym rynku wymaga ciągłe-
go dostosowywania się do wymagań stawianych przez konkurencję i klienta. 
Stawiane wymagania można zrealizować jedynie poprzez rozwój technologii, 
wprowadzanie nowych produktów, zwiększanie potencjału i rozwój sieci dys-
trybucji i sprzedaży. Spółka jest świadoma istniejących wymagań, dlatego też 
sukcesywnie realizowany jest plan strategiczny zakładający rozwój we wszyst-
kich kluczowych obszarach gwarantujących zachowanie wysokiego poziomu 
konkurencyjności w stosunku do innych graczy na rynku.

poziom kwalifikacji załogi oraz struktura zatrudnienia zapewniająca sprosta-
nie wymogom stawianym przez szybko rozwijający się rynek.
Sukces Grupy zależy częściowo od pracy członków kadry kierowniczej oraz 
zdolności do zatrzymania i motywacji wysoko wykwalifikowanego personelu. 
Utrata usług świadczonych przez wykwalifikowaną i doświadczona kadrę może 
mieć istotny niekorzystny wpływ na funkcjonowanie grupy kapitałowej. Dlatego 
też Grupa prowadzi wypracowaną politykę rekrutacji i zatrzymywania kluczo-
wych i wartościowych pracowników, których praca i wkład przekłada się bezpo-
średnio na jej sukces.

Zdolność do finansowania bieżącej działalności oraz projektów inwestycyj-
nych
Od utrzymania stabilnej sytuacji finansowej (wysoka rentowność operacyj-
na oraz duży strumień gotówki generowany z działalności operacyjnej) zależy 
możliwość ciągłego rozwoju Grupy. Dlatego też Zarząd przykłada dużą rolę 
do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz logistyki co w efekcie 
powinno pozwolić na wysoką efektywność działań przekładającą się na zyski.  

struktura walutowa przychodów struktura walutowa kosztów

PLn  
EUR 
USD

50% 
48% 
2%

PLn 
USD  
EUR

50%  
25% 
25%  

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

Konkurencja.
Począwszy od lat 90-tych XX wieku obserwowany jest stały wzrost konkuren-
cji ze względu na atrakcyjność rynku polskiego oraz bliskość rynków Europy 
Wschodniej. W trakcie 2012 ilość konkurentów w poszczególnych segmentach 
biznesowych nie uległa istotnym zmianom. Według oceny Zarządu głównymi 
konkurentami w poszczególnych obszarach biznesowych są:

ceny surowców.
Grupa kapitałowa w zakresie kształtowania cen sprzedaży wyrobów wyciska-
nych jest uzależniona od światowych cen aluminium, które mogą mieć istotny 
wpływ na zmiany wartości sprzedaży, osiąganej rentowności i wyników finan-
sowych oraz poziom kapitału obrotowego. Całość zaopatrzenia w aluminium 
pierwotne, jak i półprodukty na bazie aluminium (wlewki) które są podstawo-
wym surowcem wykorzystywanym w procesach produkcyjnych, realizowa-
na jest w oparciu o ceny aluminium, ustalane na Londyńskiej Giełdzie Metali. 
Gwałtowny wzrost cen aluminium pierwotnego, jeżeli nie zostanie zrównowa-
żony wzrostem cen produktów, może mieć istotny niekorzystny wpływ na wy-
niki finansowe. Aby ograniczyć ryzyko związane z wahaniami cen aluminium, 
spółki grupy kapitałowej stosują formuły cenowe oparte o giełdowe notowania 
aluminium, przenosząc częściowo ryzyko na klientów lub też zawierają trans-
akcje terminowe typu futures na zakup aluminium. W przypadku pozostałych 
grup surowcowych spółki grupy kapitałowej nie wykorzystują instrumentów 
pochodnych do zabezpieczania swojej ekspozycji. W wybranych przypadkach 
stosowane są natomiast mechanizmy indeksacji cen produktów w zależności 
od kształtowania się cen głównych grup surowców (np. sztucznych tworzyw i 
papieru w Segmencie Opakowań Giętkich). 

Kursy walut.
Wg szacunków spółki w 2012 roku ok. 50% sprzedaży było realizowane w zło-
tówkach natomiast ok. 48% stanowiła sprzedaż denominowana w EURO. Po-
zostałe 2% stanowiła sprzedaż rozliczana w USD. Po stronie kosztowej ok. 50% 
kosztów to koszty ponoszone w PLn, 25% to koszty denominowane w USA 
oraz ok. 25% kosztów to koszty denominowane w EURO. biorąc powyższe pod 
uwagę kształtowanie się kursu PLn w stosunku do EURO oraz USD, a także 
kurs EURO do USD będą miały istotny wpływ na osiągane przez spółkę wyniki. 
Spółki grupy kapitałowej podejmują działania w celu ograniczenia ryzyka walu-
towego poprzez zawieranie terminowych transakcji walutowych typu forward, 
zakup opcji czy też poprzez utrzymywanie części zadłużenia w walutach ob-
cych. 
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Istotnym elementem dla osiągania stabilnych wyników jest również odpowied-
nie zarządzanie ryzykiem walutowym. Wynika ono z dużej ekspozycji spółki za-
równo na waluty obce zarówno w obszarze zakupów jak i sprzedaży.

6.3. Kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej
Zarząd Grupy Kęty SA zakłada kontynuację rozwoju wszystkich segmentów 
biznesowych grupy kapitałowej w ciągu najbliższych kilku lat. 
Segment Wyrobów Wyciskanych będzie koncentrował się w ciągu najbliższych 
kilku lat na utrzymaniu wiodącej pozycji na rynku krajowym oraz poszerzeniu 
swojej obecności na wybranych rynkach europejskich. Podstawowym celem 
jaki chce osiągnąć grupa jest zwiększenie udziału sprzedaży wyrobów prze-
tworzonych do poziomu min 20% całości produkcji . Cel ten ma być osiągnięty 
poprzez rozwój kompetencji w zakresie obróbki mechanicznej profili aluminio-
wych oraz świadczenie usług kompletacji gotowych podzespołów.
Segment Systemów Aluminiowych wobec ograniczonych możliwości wzrostu 
na rynku krajowym (wysoki udział w rynku) zakłada zintensyfikowanie dzia-
łań zmierzających do istotnego zwiększenia wielkości eksportu. W tym celu 
wzmacniane są służby handlowe na poszczególnych kluczowych kierunkach a 
także kontynuowana jest reorganizacja zagranicznych spółek dystrybucyjnych. 
Dodatkowo weryfikowana jest oferta produktowa pod kontem dostosowania 
jej do potrzeb poszczególnych rynków. Kluczowe znaczenie dla segmentu bę-
dzie miało odzyskanie pozycji na rynku ukraińskim oraz istotne zwiększenie 
poziomu sprzedaży systemów fasadowych na rynku niemieckim.
Segment Opakowań Giętkich kontynuuje organiczny rozwój bazując na współ-
pracy z dużymi koncernami międzynarodowymi oraz wiodącymi krajowymi 
klientami.  bazując na silnym zapleczu technicznym i technologicznym oraz 
otwartym i elastycznym podejściu do klienta segment zamierza utrzymać swój 
udział w rynku krajowym oraz systematycznie zwiększać o kilka, kilkanaście 
procent sprzedaż eksportową.
Segment Usług budowlanych zamierza wykorzystać doświadczenia zdobyte na 
prestiżowych obiektach – Sky Tower we Wrocławiu oraz PGE „Arena” w Gdań-
sku. Ponadto dzięki współpracy z dotychczasowymi i nowymi klientami seg-
ment zamierza rozwinąć sprzedaż w obszarze infrastruktury drogowej – ekra-
ny akustyczne oraz rozpocząć regularne dostawy do klientów zagranicznych
Segment Akcesoriów budowlanych będzie koncentrował się na wykorzystaniu 
posiadanego potencjału zarówno w aspekcie rozwoju sprzedaży jak i zwięk-
szenia efektywności działania organizacji. Realizowane w segmencie inwesty-
cje powinny umożliwić segmentowi wprowadzanie nowych konkurencyjnych 
produktów i rozwiązań na rynek zewnętrzny (poza grupę kapitałową) a także 
systematyczne zwiększanie udziału sprzedaży poszczególnych elementów wy-
korzystywanych w obrębie poszczególnych spółek grupy Kapitałowej.
Poniższe zestawienie stanowi podsumowanie planów Zarządu Grupy Kęty SA 
co do rozwoju poszczególnych segmentów do 2015 roku.

Segment 2012 2013
Prognozowany  

wzrost na 2013 rok
Wymagany  CAGR* w 

okresie 2014-2015 2015

sWW 588 659 12% 5,2% 730

ssA 565 602 6% 5,5% 670

soG 344 350 2% 4,2% 380

suB 223 190 -15% 2,6% 200

sAB 38 40 5% 35,9% 74

GK 1 568 1683 7% 6% 1900

eBItDA 224,2 223 -1% 21% 325

Dodatkowo poniżej przedstawiona została prognoza wyników skonsolidowa-
nych na 2013 rok jako że spółka nie publikuje prognoz jednostkowych dla Gru-
py Kety S.A..

[mln zł] 2012 2013* Zmiana 

Sprzedaż 1 568 1 683 7%

EbITDA 224,2 222,5 -1%

Marża EbITDA 14,5% 13,2%

EbIT 142,1 140,8 -1%

Zysk netto 117,0 104,5 -11%

Inwestycje  98,3 140,5**

* prognoza 
** kwota 48,3 mln zł inwestycji  w prognozowanych 140,5 mln zł stanowi płatności przeniesione 
z 2012 roku natomiast 13,4 mln zł projekty, które zostały przyspieszone (pierwotnie planowane 
na lata 2014 - 2015)

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących 
wskaźników:

2012 2013 Zmiana 

EUR/PLn 4,18 4,1 -2%

USD/PLn 3,25 3,28 1%

EUR/USD 1,29 1,25 -3%

AL (3M) 2420 2250 -7%

PKb 2,0% 2,0%

CPI 3,8% 2,7%

                                      

7. Zarządzanie personelem

Szczegółowe informacje na temat zarządzania personelem znajdują się na stro-
nie 44 Raportu Rocznego. 

8. Pochodne instrumenty finansowe

Szczegółowe informacje na temat pochodnych instrumentów finansowych 
znajdują się w punkcie 35 Dodatkowych informacji i objaśnień do Skonsolido-
wanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za rok 
zakończony 31 grudnia 2012. 

9. ochrona środowiska w Grupie

Szczegółowe informacje na temat ochrny środowiska znajdują się na stronie 48 
Raportu Rocznego.
 

10. informacja o zaciągniętych kredytach oraz pozostałych 
zobowiązaniach

10.1. Kredyty bankowe i leasing finansowy

Struktura zobowiązań z tytułu kredytów wg terminu wymagalności

Termin wymagalności 
31.12.2012   

 (badane)
31.12.2011    

(badane)

bieżące  254 199  224 518 

od 1 do 2 lat  15 370  42 910 

od 2 do 5 lat  36 235  9 976 

 Razem  305 804 277 404
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Zestawienie posiadanych zobowiązań z tytułu kredytów oraz leasingu finansowego na 31.12.2012

(A) DłUGOTERMInOWE
Kredytobiorca Kredytodawca Waluta kredytu Zabezpieczenie 31.12.2012

Grupa Kęty S.A. Pnb PARIbAS Fortis PLn Zastaw rejestrowy na 60,3% akcjach Aluprof S.A., pierwszorzędna hipoteka kau-
cyjna na nieruchomościach  do kwoty 50 mln zł,  poręczenie prawa cywilnego 
udzielone przez Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. do kwoty 50 mln zł, poręczenie 
prawa cywilnego udzielone przez Aluprof S.A. do kwoty 25 mln zł. Hipoteka na 
nieruchomości Spółki  o wartości  księgowej 12.214 tys. zł. Cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej na wyżej wymienionej nieruchomości w kwocie 35 mln. zł oraz 
oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na rzecz banku.

29 925

Alupol Packaging S.A. bank PEKAO S.A. PLn Hipoteka na nieruchomościach do wartości 36 mln zł 6 071

Aluprof S.A. bank PEKAO S.A. PLn Hipoteka na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym Spółki 15 523

Długoterminowe kredyty 51 519

Aluprof Czechy,  
Aluprof Hungary

Zobowiązania z tytułu 
leasingu finansowego

CZK, HUF 86

RAZeM DłuGoteRMInoWe 51 605

(B) KRóTKOTERMInOWE KREDyTy
Kredytobiorca Kredytodawca waluta kredytu Zabezpieczenie 31.12.2012

Grupa Kęty S.A. bank PKO bP PLn Hipoteka zwykła na nieruchomości do kwoty 30 mln zł oraz hipoteka kaucyjna 
do kwoty 7,8 mln na nieruchomości wraz maszynami i urządzeniami o wartości 
księgowej 67.114 tys. zł . Cesja praw z umowy ubezpieczenia na wyżej wymienionej 
nieruchomości, plus klauzula potrącenia z rachunku kredytobiorcy

9 233

Grupa Kęty S.A. bnP Paribas Polska PLn Cześć krótkoterminowa kredytów długoterminowych – zabezpieczenia identyczne 
jak dla kredytu długoterminowego

23 152

Grupa Kęty S.A. InG bank Polska EUR, PLn Oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej 2

Grupa Kęty S.A. bnP Paribas Polska PLn Weksel własny in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej 25 360

Grupa Kęty S.A. bank PeKaO S.A. EUR, USD, CHF Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami plus oświadczenie o poddaniu się 
egzekucji bankowej

51 280

Grupa Kęty S.A. bank Societe Generale EUR weksel własny in blanco 13 508

Grupa Kęty S.A. bank PKO bP PLn, EUR, USD Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupa KETy S.A., Alupol Sp. z o.o., Aluprof S.A., 
Metalplast Karo Sp. z o.o., Alu Trans System Sp. z o.o. do kwoty 130.000 tys PLn 

19 005

Grupa Kęty S.A. naliczone odsetki od 
kredytów 

PLn, EUR, USD Jak dla kredytu długoterminowego 229

Alupol Packaging S.A. bank PKO bP EUR solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej 11 909

Alupol Packaging S.A. bank PKO bP PLn solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej 5

Alupol Packaging S.A. Fortis bank Polska PLn solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej 1 524

Alupol Packaging S.A. PEKAO SA EUR solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej 406

Alupol Packaging S.A. PEKAO SA USD solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej 156

Aluprof S.A. PEKAO S.A. PLn Poręczenie solidarne spółek Grupy Kapitałowej Kęty 11 509

Aluprof S.A. PEKAO S.A. EUR Poręczenie solidarne spółek Grupy Kapitałowej Kęty 5 884

Aluprof S.A. Societe Generale S.A. GbP Poręczenie Grupy KĘTy S.A. 271

Aluprof S.A. Societe Generale S.A. USD Poręczenie Grupy KĘTy S.A 1 766

Aluprof S.A. PEKAO S.A. USD Poręczenie solidarne spółek Grupy Kapitałowej Kęty 601

Aluprof S.A. Societe Generale S.A. EUR Poręczenie Grupy KĘTy S.A 1 834

Aluprof S.A. PKO bP EUR Poręczenie solidarne spółek Grupy Kapitałowej Kęty 14 275

Aluprof S.A. bnP Paribas PLn Poręczenie solidarne spółek Grupy Kapitałowej Kęty 4

Aluprof S.A. bPH S.A. EUR 7

Metalplast Stolarka Sp. z o.o. bank PEKAO S.A. PLn, EUR, USD solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej 7 474

Metalplast Stolarka Sp. z o.o. Fortis bank Polska PLn solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej 4 499

Metalplast Stolarka Sp. z o.o. InG bank Polska PLn, USD solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej 46 581

Alu Trans System Sp. z o.o. PKO bP PLn solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej 3 725

Krótkoterminowe kredyty 254 199

RAZeM 254 199
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Wszystkie kredyty oprocentowane są wg zmiennych stóp procentowych usta-
lanych na warunkach rynkowych na bazie WIbOR/EURIbOR/LIbOR plus marża 
banku

10.2. Zobowiązania warunkowe

Tytuł 31.12.2012 31.12.2011

bankowa gwarancja dla LC Corp Sky Tower 
dobrego wykonania kontraktu*

3 593 7 155

bankowe gwarancje  budowlane udzielone przez 
Spółkę Metalplast Stolarka sp. z o.o.**

42 232 25 508

Razem udzielone gwarancje 45 825 32 663
 
* Grupa  realizowała prace budowlane przy budowie wieżowca Sky Tower we Wrocławiu. 
Gwarancja wygasa w dniu 31.01.2015
**Gwarancje budowlane dotyczą dobrego wykonania umów o usługi budowlane, terminy ich 
ważności uzależnione są od zapisów poszczególnych umów. . 

Poza wyżej wymienionym nie występują inne zobowiązania warunkowe. 

11. Zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Podstawowe czynniki ryzyka mogące wpłynąć na wynik finansowy Grupy to: 
ryzyko zmian cen podstawowych surowców, ryzyko stopy procentowej, ryzyko 
walutowe, ryzyko kredytowe, ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych. Zarząd wery-
fikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady 
te zostały w skrócie omówione poniżej. Grupa monitoruje również ryzyko cen 
rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finanso-
wych. Podstawowe cele i zasady zarządzania ryzykiem w okresie zostały przed-
stawione w punkcie 34 dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 grudnia 
2012 r. Zasady rachunkowości Grupy dotyczące instrumentów pochodnych 
zostały omówione w pkt  10.12 dodatkowych informacji i objaśnień do skon-
solidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r do 31 
grudnia 2012 r.

12. Pozostałe informacje

12.1. Transakcje w ramach Grupy Kapitałowej
Zestawienie transakcji Grupy Kęty S.A. z podmiotami grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 i 2011.  

Podmiot powiązany Sprzedaż Zakupy Dywidendy należności Zobowiązania 

Aluprof S.A. 2012 140 777 3 411 20 000 35 116 945

2011 123 950 2 834 22 900 33 477 641

Alupol Packaging S.A. 2012 1 115 0 40 723 191 0

2011 1 034 0 24 839 237 0

Alutech sp. z o.o. w likwidacji 2012 3 0 0 0 0

2011 5 0 0 0 0

AluTrans System  sp. z o.o. 2012 7 628 128 0 1 721 17

2011 9 511 25 0 5 190 1

Dekret sp. z o.o. 2012 730 1 282 177 131 130

2011 723 1 249 22 130 130

Celtech sp. z o.o. 2012 0 0 0 0 0

2011 3 0 0 0 0

Aluprof Węgry sp. z o.o. 2012 839 647 0 28 108

2011 8 483 0 0 147 0

Metalplast Stolarka sp. z o.o. 2012 904 2 548 4 000 441 142

2011 920 63 890 4 000 244 4 918

Metalplast Karo sp. z o.o. w likwacji 2012 0 0 0 0 0

2011 0 0 3 0 0

Alupol Ukraina sp. z o.o. 2012 7 466 0 0 6 380 0

2011 3 373 0 0 5 217 0

Metalplast Karo Złotów 2012 541 9 0 69 2

2011 468 10 0 98 2

Aluform Tychy 2012 1 569 38 857 12 486 247 3 043

2011 1 628 38 082 9 187 263 2 816

Alupol Packaging Kęty 2012 11 386 419 0 2 075 395

2011 10 827 626 0 2 180 587

Razem 2012 172 958 47 301 77 386 47 981 4 782

Razem 2011 160 925 106 716 60 951 47 183 9 095

Poza wyżej wymienionymi Spółka nie dokonywała innych transakcji z jednostkami powiązanymi.
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w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku
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12.2. Informacje o toczących się postępowaniach dotyczących zobo-
wiązań lub wierzytelności spółki lub jednostki od niej zależnej, których 
wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych spółki
 
Spółki grupy kapitałowej Grupy Kęty S.A.  na dzień 31 grudnia 2012 oraz na 
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie były stroną postępowania  
toczącego się  przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażo-
wego lub organem administracji publicznej, którego łączna wartość stanowi co 
najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kęty S.A.

 
12.3. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi  
w sprawozdaniu a wcześniej publikowanymi prognozami za dany rok
 
Opublikowane prognozy wyników roku 2012 dotyczyły wyłącznie wyników 
skonsolidowanych spółka nie publikuje prognoz jednostkowych.

8 luty 2012 24 październik 2012

Przychody ze sprzedaży 1 510 1 570

EbIT 141 151

EbITDA 223 232

Zysk netto 104,2 120

Korekta prognozy dokonana w październiku 2012 była konsekwencją lepsze-
go od założeń wyniku po trzech kwartałach oraz pozytywnych prognoz co do 
kształtowania się koniunktury w czwartym kwartale 2012.  Zaprezentowane w 
Sprawozdaniu  Finansowym  Grupy Kety S.A. za 2012 rok wyniki nie odbiegają 
w sposób istotny od opublikowanych prognoz.

 
12.4. Informacje o umowie pomiędzy Spółką a podmiotem uprawnionym 
do badania sprawozdań finansowych.
 
W dniu 25 maja 2012 roku Grupa zawarła umowę z PricewaterhouseCoopers 
Sp. z o.o. . w zakresie badania Sprawozdania Finansowego oraz Skonsolidowa-
nego Sprawozdania Finansowego za lata 2012 - 2015 oraz przeprowadzenia 
przeglądu Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz Skon-
solidowanego Sprawozdania Finansowego za okres 6 miesięcy kończących się 
w dniu 30 czerwca 2012, 2013, 2014 i 2015.
Wynagrodzenie audytora za lata 2011 i 2012 przedstawia poniższa tabela:

Rok 2012 Rok 2011

badanie sprawozdań rocznych jednostkowych i 
skonsolidowanych

77.000 zł 121.900 zł

Przegląd półroczny 30.000 zł 61.000 zł

badanie sprawozdań spółek zależnych 177.000 zł 165.400 zł

Razem  wynagrodzenia audytora 284.000 zł 348.300 zł

Poza wyżej wymienionymi Grupa nie korzystała z innych usług audytora bada-
jącego sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

13. oświadczenie Zarządu ws stosowania w Grupie kęty sa 
zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Oświadczenie Grupy Kęty S.A. dotyczące stosowania w spółce zasad ładu kor-
poracyjnego sporządzone zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 6 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 23/2009 poz. 259) 
Informacje zawarte w Oświadczeniu spełniają wymagania raportu o stosowa-
niu „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” określonych w § 1 Uchwały 
nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 11 grudnia 
2007 roku. W związku z tym w myśl § 2 Uchwały nr 718/2009 Zarządu Giełdy 

Papierów Wartościowych SA z dnia 16 grudnia 2009 roku przekazanie GPW ni-
niejszego oświadczenia jest równoważne przekazaniu GPW raportu, o którym 
mowa w § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy.

13.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega 
emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny   
Grupa Kęty S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do ob-
rotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. została zobowią-
zana do stosowania zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk 
Spółek notowanych na GPW”. Treść zasad Dobrych Praktyk jest dostępna pod 
adresem http://corp-gov.gpw.pl.

13.2. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 
Grupa Kęty S.A. w 2012 roku przestrzegała obowiązujących zasad ładu korpo-
racyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na 
GPW” przyjętym w dniu 19 października 2011 r. przez Radę Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie SA uchwałą nr 20/1287/2011, a następnie zmie-
nionym w dniu 21 listopada 2012 r. uchwałą nr 19/1307/2012. Spółka w 2012 
roku przestrzegała obowiązujących zasad ładu korporacyjnego, o których mo-
wa powyżej. Jednocześnie w zakresie „Rekomendacji” komentarza/dodatkowej 
informacji wymagają następujące punkty. 
Punkt 5. Ustalenie wynagrodzeń Członków Rady nadzorczej należy do kom-
petencji Walnego Zgromadzenia, natomiast ustalanie wynagrodzeń Członków 
Zarządu należy do kompetencji Rady nadzorczej, w ramach której funkcjonuje 
Komitet ds. Wynagrodzeń. Jego głównym zadaniem ustalanie wysokości wyna-
grodzeń zarządu na podstawie zakresu obowiązków, kompetencji i odpowie-
dzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz uzyskiwanych wyników ekono-
micznych, a także ustalanie rekomendacji i kontrola wynagrodzeń członków 
zarządu. System wynagradzania jest transparentny i zapewnia powiązanie wy-
nagrodzeń kadry zarządzającej najwyższego szczebla z wynikami finansowymi 
spółki i efektami pracy wynagradzanych osób. W założeniach systemu wyna-
gradzania uwzględnionych jest szereg zasad wynikających z zalecenia Komi-
sji Europejskiej z 14 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania odpowiedniego 
systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/
WE) uzupełnionych o zalecenia KE z 30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE). Do 
zasad tych należą m.in.: określenie stałych i zmiennych elementów wynagra-
dzania Zarządu, powiązanie krótkoterminowych zmiennych składników wyna-
grodzeń z określonymi kryteriami wynikowymi a także powiązanie  długotermi-
nowych zmiennych składników wynagradzania w postaci programu opcji. 
Spółka publikuje corocznie w raporcie rocznym informacje o wynagrodzeniu 
osób zarządzających i nadzorujących zgodnie z §91 ust. 6 pkt 17 Rozporządze-
nia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) z dnia 
19 lutego 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259) oraz szczegółowe informa-
cje dotyczące programu opcji. 
Punkt 9 dotyczący postulatu zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w 
wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach. Wybór Człon-
ków Zarządu i Rady nadzorczej należy do suwerennej decyzji odpowiednio Ra-
dy nadzorczej i Walnego Zgromadzenia a  głównymi kryteriami wyboru spra-
wujących funkcje w organach Spółki są kompetencje kandydatów na członków 
zarządu oraz osób rekomendowanych do rady nadzorczej przez akcjonariuszy 
Spółki.
Punkt 12 W 2012 roku Grupa Kęty nie podjęła decyzji, co do stosowania zasa-
dy zapewnienia możliwości akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu 
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego m.in., 
dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, wykonywania osobiście lub 
przez pełnomocnika prawa głosu w toku WZA (dział I ust. 12 i dział IV ust. 10). 
W związku ze zmianą  dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na 
GPW” i jej wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., Grupa Kęty odstąpiła od 
stosowania zasady zawartej w części IV pkt 10 DPSn, dotyczącej zapewnienia 
akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzysta-
niu środków komunikacji elektronicznej w zakresie dwustronnej komunikacji w 
czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w 
toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce 
obrad. W ocenie Spółki wprowadzenie możliwości udziału w walnych zgroma-
dzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej związane 
jest z szeregiem zagrożeń, w szczególności mogących mieć istotny wpływ na 
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organizację przebiegu walnego zgromadzenia, a w konsekwencji negatywnie 
wpłynąć na realizację uprawnień akcjonariuszy obecnych w miejscu odbywania 
walnego zgromadzenia. Jednocześnie Spółka realizuje punkt 1 z zasady nr 10 
Rozdziału IV, to jest zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w cza-
sie rzeczywistym, a po zakończeniu zgromadzenia zamieszcza zapis z walnego 
zgromadzenia na swojej stronie internetowej.
 

13.3. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie 
sporządzania sprawozdań finansowych Grupy Kęty 
Spółka sporządza skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”) oraz Mię-
dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). MSR 
oraz MSSF obejmują interpretacje zaakceptowane przez Komisję ds. Interpre-
tacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”). Proces spo-
rządzania sprawozdań finansowych nadzoruje Zarząd oraz pion finansowy, za 
pracę którego odpowiada Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Grupy Kęty 
S.A. bezpośrednio proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizo-
wany poprzez spółkę Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. w pełni zależną 
od Grupy Kęty S.A. Spółka Dekret zatrudnia specjalistów księgowych, którzy 
posiadają wiedzę popartą niezbędnymi certyfikatami oraz wykształceniem a 
także niezbędnym doświadczeniem potrzebnym do prawidłowego sporzą-
dzenie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. otrzymuje dane potrzebne do sporzą-
dzenia sprawozdań finansowych od działów spółek Grupy Kapitałowej zaan-
gażowanych w procesy, których opis i dane są składnikami pełnego sprawoz-
dania. 
Podstawowymi elementami procesu sporządzania sprawozdań jest przyjęta 
przez Zarząd Grupy polityka rachunkowości, określająca główne zasady ewi-
dencji zdarzeń gospodarczych. W konsekwencji prowadzonej zgodnie z polity-
ką rachunkowości ewidencji zdarzeń gospodarczych powstają księgi rachun-
kowe Spółki, będące w dalszej kolejności podstawą sporządzenia sprawozdań 
finansowych. Proces sporządzania sprawozdań zawiera mechanizmy kontrolne 
o charakterze technicznym (liczbowe i logiczne formuły kontrolne) oraz mery-
torycznym (analiza wyników raportów kontrolnych). W procesie sporządzania 
sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące ryzyka: 
 - błędnych danych wejściowych,
 - niewłaściwej prezentacja danych, 
 - zastosowania błędnych szacunków, 
 - braku integracji systemów IT. 

Ryzyka te są minimalizowane poprzez: 
• ujednolicony system mapowania danych z systemów źródłowych do spra-

wozdań finansowych, który zapewnia prawidłową prezentację danych, 
• przeglądy dokonywane poprzez wewnętrznych specjalistów, których głów-

nym celem jest konfrontacja posiadanej wiedzy z danymi finansowymi i 
wychwycenie ewentualnych nieprawidłowych prezentacji danych oraz nie-
prawidłowych danych wejściowych. 

• Szacunki oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu dokonywanie części sza-
cunków odbywa się z wykorzystaniem pomocy niezależnych doradców (np. 
licencjonowanych aktuariuszy lub rzeczoznawców majątkowych). 

• Sprawozdania Spółki oraz grupy kapitałowej podlegają corocznemu bada-
niu oraz corocznym przeglądam półrocznym przez niezależnego audytora. 
Proces badania oraz przeglądów półrocznych ma na celu wyłapanie istot-
nych nieprawidłowości, w tym również pominięć w procesie sporządzania 
sprawozdań finansowych. 

• W spółce używany jest zintegrowany system IT, który zapewnia pełną inte-
grację danych. Weryfikacja danych systemu IT podlega kontrolom zgodnie z 
obowiązującymi w Spółce procedurami bezpieczeństwa systemów IT. 

Księgi rachunkowe spółek Grupy, które mają siedzibę w Polsce prowadzone 
są wg jednolitych zasad zgodnie z obowiązującym w Grupie Kęty jednolitym 
„planem kont” przy zastosowaniu zasad wynikających z Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W ramach spółki Dekret CR sp. z 
o.o. funkcjonuje dział podatków, który sporządza księgi podatkowe polskich 
spółek Grupy oraz opiniuje rachunkowo istotne transakcje. W spółkach Grupy 
Kapitałowej istnieją systemy wewnętrznych przepisów obejmujących akty nor-
matywne (m.in. procedury, instrukcje, regulaminy) regulujących funkcjonowa-

nie najważniejszych procesów. nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych, 
oprócz nadzoru funkcjonalnego sprawowanego przez przełożonych, czuwa-
ją Działy Kontrolingu. Kontrole realizowane przez te działy prowadzone są na 
bieżąco. Zadania dotyczące zgodności zapewniają, że cała spółka przestrzega 
właściwych ustaw i przepisów, wymagań nadzorczych oraz zasad i procedur 
wewnętrznych, co ma wpływ na eliminację ryzyka utraty reputacji spółki i nara-
żenia się na ryzyko np. kar urzędowych. Odzwierciedleniem skuteczności sto-
sowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania 
sprawozdań finansowych Grupy Kęty S.A. jest wysoka jakość tych sprawozdań, 
której potwierdzeniem są opinie bez zastrzeżeń wydawane przez biegłych re-
widentów z badania niniejszych sprawozdań finansowych. Ponadto Grupa Kę-
ty jest uczestnikiem konkursu The best Annual Report organizowanym przez 
Instytut Rachunkowości i Podatków, W ostatniej edycji konkursu raport roczny 
Grupy Kęty zajął 2 miejsce w kategorii „Przedsiębiorstwa” 

Grupa Kęty w celu zapewnienia efektywności posiadanego systemu kontroli 
wewnętrznej prowadzi działania ukierunkowane na: 
1. Wydajność i skuteczność działań - sprawozdania finansowe sporządzane 

są w jak najkrótszym terminie po zakończeniu okresu w celu planowaniu 
działań Grupy Kapitałowej dostosowujących ją do bieżącego otoczenia 
gospodarczego. W tym celu został stworzony wewnętrzny system 
gromadzenia danych sprawozdawanych, który usprawnia czas sporządza-
nia a zatem i terminowość oraz eliminuje możliwość występowania błędów 
związanych z wprowadzaniem danych. 

2. Wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i 
zarządczych (zadania dotyczące informacji); 

Grupa realizuje powyższe poprzez: 
 - ustaloną i zatwierdzoną przez jednostkę dominującą politykę rachunkowo-

ści obowiązującą we wszystkich jednostkach zależnych określającą jednolity 
sposób ewidencji i prezentacji transakcji o podobnym charakterze. 

 - zintegrowany system informatyczny obsługujący większość ze Spółek Grupy 
Kapitałowej zapewniający jednolity i wysoki standard przetwarzania danych 

 - wszelkie nowe planowane transakcje są szczegółowo omawiane przy udzia-
le specjalistów, co prowadzi do wypracowania sposobu ewidencji takiego 
zdarzenia w księgach rachunkowych. 

 - funkcjonujący system kontroli wewnętrznej nadzorujący realizację i prze-
strzeganie zatwierdzonych rozwiązań oraz procedur.

Powyższe rozwiązanie pozwala na:                                               
 - przygotowanie informacji posiadających wystarczającą jakość i integralność, 

tak aby odbiorcy mogli polegać na nich przy podejmowaniu decyzji. 
 - wyeliminowanie ryzyka braku kompletności, a zarazem braku wiarygodno-

ści sporządzonego sprawozdania finansowego 

3. Przestrzeganie właściwych ustaw i przepisów (zadania dotyczące zgodności) 
Funkcjonujące w Grupie Kęty S.A. struktury zarządzania ryzykiem pozwala-
ją koordynować działania mające na celu ograniczenie podstawowych ryzyk w 
poszczególnych segmentach działalności jak i na poziomie grupy kapitałowej. 
na struktury te składają się: działy kontrolingu w poszczególnych segmentach 
szacujące skalę poszczególnych ryzyk (przede wszystkim ryzyka walutowe-
go i ryzyka cenowego) i zgłaszające propozycję strategii zabezpieczenia (a po 
akceptacji zlecające jej realizację), Dział Głównego Specjalisty ds. Zarządzania 
Ryzykiem - weryfikujący strategie segmentów pod kątem ich efektywności i 
zgodności z interesem grupy, odpowiadający za negocjację umów i kontraktów 
zawieranych na rynkach finansowym i ubezpieczeniowym oraz koordynują-
cy działania na poziomie grupy kapitałowej. Tutaj tworzone są wytyczne, któ-
re wskazują obszary potencjalnych ryzyk oraz wymaganych przepisów prawa. 
Stworzony system wytycznych pozwala spółkom wchodzących w skład grupy 
kapitałowej na korzystanie z wiedzy i prawidłowe podejście do zagadnień zwią-
zanych z wymogami przepisów prawa oraz prowadzeniem działalności gospo-
darczej. W Grupie kapitałowej funkcjonuje również mechanizm corocznej we-
ryfikacji skuteczności zabezpieczania ryzyk z tym związanych oraz mechanizm 
doskonalenia systemu wytycznych dla całej Grupy.
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13.4. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne 
pakiety akcji
największymi akcjonariuszami Grupy Kęty są od wielu lat otwarte fundusze 
emerytalne i fundusze inwestycyjne. Rok 2012, podobnie jak poprzednie la-
ta, nie przyniósł znaczących zmian w strukturze akcjonariatu, prowadząc tym 
samym do jego dalszej stabilizacji. Według danych wynikających z raportów 
o strukturze aktywów OFE na dzień 31 grudnia 2012 roku, Otwarte Fundu-
sze Emerytalne posiadały około 76,2% akcji Grupy Kęty S.A. (rok wcześniej 
75,6%). Udział ten jest jednym z najwyższych wśród spółek notowanych na 
GPW w Warszawie i świadczy o głębokiej wierze zarządzających OFE w per-
spektywy rozwoju Spółki i jej polityki dzielenia się zyskami z Akcjonariuszami. 
Inwestycjom kapitałowym sprzyjała otwartość Spółki w relacjach z akcjonariu-
szami oraz skuteczna polityka informacyjna. Zarząd Spółki, jak co roku, dzielił 
się swoją wiedzą na temat rynku i perspektyw poprzez prezentację progno-
zy długoterminowej, rocznej oraz prognoz kwartalnych. Przy okazji publikacji 
prognoz rocznych zarząd Grupy Kęty S.A. odnosił się do realizowanej strategii, 
wskazując na elementy, które udało się zrealizować oraz te których realizacja 
jest zagrożona. Wszystkie informacje, które były ważne z punktu widzenia oce-
ny bieżącej sytuacji oraz perspektyw rozwoju zostały podawane do publicznej 
wiadomości, w tym prognozy finansowe, których publikacja nastąpiła zaraz po 
podjęciu stosownych uchwał przez Radę nadzorczą. Od 2012 roku spółka roz-
poczęła również transmitowanie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
umożliwiając śledzenie tego ważnego z punktu widzenia wszystkich akcjonariu-
szy wydarzenia.

Stan na 31.12. 2012 r.
liczba akcji równa  

liczbie głosów

udział procentowy  
w liczbie głosów  

i kapitale zakładowym

Otwarty Fundusz Emerytalny InG 1 638 843  17,76%

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny 
Aviva bZ WbK

1 636 930 17,74%

OFE PZU "Złota Jesień"   471 350    5,11%  

Pozostali 5 478 540 59,39%

RAZEM 9 225 663   100%

13.5. Specjalne uprawnienia kontrolne 
Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Statut Spółki nie przyznaje ak-
cjom Spółki szczególnych uprawnień. Żadne akcje nie są uprzywilejowane, każ-
da daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.   

13.6. Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu 
Prawo głosu akcjonariuszy nie jest w żaden sposób ograniczone.

13.7. Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów 
wartościowych emitenta 
Statut Grupy Kęty nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących przenosze-
nia prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę. 

13.8. Zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu 
Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę nadzorczą na okres wspólnej 
trzyletniej kadencji. Według Statutu Zarząd może składać się z jednej do pię-
ciu osób, przy czym pozostali członkowie Zarządu są powoływani na wniosek 
Prezesa. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę 
nadzorczą. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i re-
prezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, 
a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu 
działania Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pra-
cy Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę nadzorczą. 
Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do reprezentowania Spółki upoważnieni 
są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu dzia-
łający łącznie z prokurentem. W przypadku  gdy w skład Zarządu Spółki wcho-
dzi więcej niż jedna osoba Zarząd jest organem kolegialnym, wykonującym swe 
uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał. Posiedzenia Zarządu Spółki, zwo-
ływane przez Prezesa, odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Uchwały 
Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali zapro-
szeni. Dla ważności podjętej uchwały wymagana jest obecność na posiedze-

niu minimum dwóch członków Zarządu. Zarząd Spółki podejmuje uchwały w 
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. W przypadku równej 
ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos przewodniczącego posiedze-
nia. Osoby zarządzające nie posiadają uprawnień do podejmowania decyzji o 
emisji lub wykupie akcji, jedynie uprawnienia inicjujące podjęcie działań o emisji 
lub wykupie akcji.

13.9. Zasady zmian statutu Spółki
Spółka w zakresie zmian Statutu stosuje przepisy Kodeksu Spółek Handlo-
wych, zgodnie z którymi zmiana statutu spółki akcyjnej wymaga: uchwały wal-
nego zgromadzenia, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 k.s.h). 
Procedura rozpoczyna się od podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały zawiera-
jącej projekt proponowanych zmian, który następnie jest przedstawiany do 
zaopiniowania Radzie nadzorczej Grupy Kęty. Po uzyskaniu opinii projekt jest 
kierowany na walne zgromadzenie. Uchwały walnego zgromadzenia w sprawie 
zmiany Statutu zapadają większością głosów zgodnie z zasadami określonymi 
w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki. Zmiana statutu staje się sku-
teczna z chwila wpisu tej zmiany do KRS. Obowiązek zgłoszenia zmiany statutu 
spoczywa na Zarządzie Spółki. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę statutu 
w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały. Ostatnia zmiana Sta-
tutu została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 
2012 roku. 

13.10. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze upraw-
nienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania 
13.10.1. sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnie-
nia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania
Walne Zgromadzenie, jako organ Spółki, działa na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa (w szczególności kodeksu spółek handlowych), Statutu Spółki 
oraz uchwalonego Regulaminu. Wszystkie te dokumenty znajdują się na stro-
nie internetowej Grupy Kęty. Do kompetencji Zgromadzenia (oprócz innych 
spraw określonych przepisami prawa) należy w szczególności:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 
2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, 
3. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków, 
4. zmiana przedmiotu działalności Spółki, 
5. zmiana Statutu Spółki, 
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 
7. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, 
8. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 
9. emisja obligacji, 
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 

oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, 
11. nabycie lub zbycie nieruchomości Spółki związanej z jej działalnością 

podstawowa, 
12. podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie 

szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu 
lub nadzoru, 

13. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, porę-
czenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady nadzorczej, 
prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, 

14. ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, 
15. podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji Spółki. 

13.10.2. Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia 
Regulamin Walnego Zgromadzenia określa zasady i tryb odbywania posie-
dzeń Zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 
(„WZA”) Grupy KĘTy S.A. („Spółka”). Regulamin wraz z przepisami kodeksu 
spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki stanowi podstawę praw-
ną funkcjonowania WZA Spółki. Walne Zgromadzenia (zarówno zwyczajne jak i 
nadzwyczajne) odbywają się w siedzibie Spółki, bielsku-białej lub w Warszawie 
i są one zwoływane przez Zarząd poprzez ogłoszenie dokonywane na stro-
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nie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 
bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-
nia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez 
Radę nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapi-
tału zakładowego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału za-
kładowego mają prawo złożenia wniosku o zwołanie Zgromadzenia i umiesz-
czenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Ze względu 
na fakt, że Spółka jest spółką publiczną w Walnym Zgromadzeniu mają prawo 
uczestniczyć i wykonywać prawo głosu akcjonariusze będący właścicielami ak-
cji na okaziciela na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Muszą 
oni dokonać stosownej rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z 
przepisami kodeksu spółek handlowych. W Zgromadzeniu mają prawo uczest-
niczenia również członkowie Zarządu i Rady nadzorczej Spółki, biegły rewident 
Spółki oraz inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Zgromadzenie, chy-
ba że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatry-
wania spraw ujętych w porządku obrad, Zgromadzenie zwykłą większością gło-
sów postanowi inaczej. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 
Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo fir-
my (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz 
liczbę przysługujących im głosów, jest dostępna w siedzibie Spółki przez trzy 
dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.. 

prawa akcjonariuszy  
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gło-
su osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze przybywający na Zgro-
madzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obec-
ności wyłożonej na sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy 
składają ponadto oryginał pełnomocnictwa udzielonego im przez akcjonariu-
sza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwi-
skiem przy nazwisku mocodawcy. 
Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady nadzorczej 
Spółki lub osoba przez niego wskazana i zarządza wybór spośród osób upraw-
nionych do głosowania, przewodniczącego Zgromadzenie. Kandydatów na 
Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do głosowania na Zgro-
madzeniu. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący stwierdza prawidłowość 
zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w 
sprawach objętych porządkiem obrad, zarządza przyjęcie porządku obrad. W 
toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczegól-
ności czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami kodeksu spółek 
handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zgromadzenia, udzielanie i odbie-
ranie głosu uczestnikom Zgromadzenia, zarządzanie przerw w obradach, za-
rządzanie nad uchwałami Zgromadzenia oraz stwierdzanie prawidłowości ich 
przebiegu i wyników. . 
Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania na-
leży w szczególności:
• wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu, 
• składanie wniosków, 
• żądanie przeprowadzenia tajnego glosowania, 
• żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu i innych 

oświadczeń, 
• zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu człon-

ków Zarządu i Rady nadzorczej, 
• przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postano-

wień Statutu Spółki, Regulaminu oraz dobrych obyczajów.  
Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a wypis 
z protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami 
udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, 
którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświad-
czonych przez Zarząd odpisów uchwał. Uchwały Zgromadzenia zapadają więk-
szością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek 
handlowych. Głosowanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu 
obliczania głosów. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy 
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pocią-
gnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Głoso-
wanie tajne zarządza się również w sytuacji, jeśli chociaż jeden z akcjonariuszy 
obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu tego zażąda. Po wyczerpa-
niu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

13.10.4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2012 roku   
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 29 maja 2012 roku i miało 
przebieg zgodny z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowie-
niami zawartymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu 
i Rady nadzorczej uczestniczyli w obradach w składzie umożliwiającym udzie-
lenie merytorycznej odpowiedzi. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszyst-
kie punkty z planowanego porządku obrad a podczas obrad nie zgłoszono 
żadnych sprzeciwów do protokołu. Żadna z podjętych uchwał nie została za-
skarżona w postępowaniu sądowym. W Walnym Zgromadzeniu wzięli udział 
akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący łącznie 46,39 % kapitału 
zakładowego. Akcjonariusze mają prawo niejednolitego głosowania akcjami na 
walnym zgromadzeniu, co oznacza, iż akcjonariusz może głosować odmiennie 
z każdej akcji.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe wyniki głoso-
wań dostępne są na stronie http://www.grupakety.com.pl/relacje_inwestorskie 
w sekcji poświęconej Walnym Zgromadzeniom..

13.11. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i 
nadzorujących spółki oraz ich komitetów

13.11.1 skład osobowy Zarządu 
W związku z upływem kadencji zarządu Spółki Rada nadzorcza na posiedzeniu 
17 kwietnia 2012 roku dokonała wyboru członków zarządu VIII kadencji na trzy 
lata. W skład zarządu weszły osoby dotychczas pełniące funkcje w zarządzie tj.: 
- Dariusz Mańko, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
- Adam Piela, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Skład osobowy Zarządu Grupy Kęty na dzień 31.12.2012 roku przedstawiał się 
w sposób następujący:
- Dariusz Mańko, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 
- Adam Piela, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy 
Zarząd Spółki podejmując decyzje w ramach statutowych kompetencji prze-
strzegał przepisów kodeksu spółek handlowych przepisów dotyczących spół-
ek giełdowych oraz Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Realizując 
zaakceptowane przez Radę nadzorczą strategiczne cele Spółki, jak i jej bieżą-
ce zadania, Zarząd kierował się interesem Spółki, biorąc pod uwagę intere-
sy akcjonariuszy i pracowników Spółki. Starając się zapewnić przejrzystość i 
efektywność systemu zarządzania, Zarząd przestrzegał zasad działania w gra-
nicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, kierując się profesjonalnymi ba-
daniami, analizami i opiniami. Zarząd rozstrzygał wspólnie o wszystkich spra-
wach, które wymagały uchwał Rady nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, w 
tym uchwał w sprawie zatwierdzania okresowych sprawozdań finansowych i 
sprawozdań z działalności Zarządu oraz rocznego sprawozdania finansowego i 
sprawozdania Zarządu z działalności.  

13.11.2. Kompetencje i zasady działania Zarządu 
Zarząd Spółki podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną więk-
szością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale decy-
duje głos przewodniczącego posiedzenia. Uchwały Zarządu wymagają nastę-
pujące sprawy: 
a. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rocznego sprawoz-

dania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok 
obrotowy wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku lub pokrycia straty; 

b. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosków wraz z 
opinią Rady nadzorczej w następujących sprawach:  
- zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,  
- zmiany Statutu Spółki,  
- podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,  
- połączenia, przekształcenia, podziału Spółki,  
- rozwiązania i likwidacji Spółki,  
- emisji obligacji,  
- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części 
oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;  
- nabycia lub zbycia nieruchomości związanych z prowadzeniem działalno-
ści podstawowej Spółki; 

c. zwołanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy:  
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- z własnej inicjatywy Zarządu,  
- na pisemny wniosek Rady nadzorczej Spółki,  
- na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną 
dziesiątą kapitału zakładowego; 

d. podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu; 
e. ustalenie regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej Spółki; 
f. tworzenie i likwidacja działów, wydziałów, zakładów i innych wyodrębnio-

nych jednostek organizacyjnych Spółki; 
g. ustanowienie i odwołanie prokury oraz pełnomocników Zarządu do 

poszczególnych spraw; 
h. ustalanie regulaminu pracy pracowników Spółki oraz regulaminów związa-

nych z zakładowym systemem wynagradzania, nagradzania i premiowania 
tych pracowników; 

i. przyjęcie rocznych oraz wieloletnich strategii, planów i programów 
działania, w tym również zmiany kierunków działalności przedsiębiorstwa 
Spółki; 

j. zawieranie przez Spółkę umów lub podejmowanie innych czynności 
prawnych zobowiązujących Spółkę do świadczenia o wartości większej niż 
25 procent kapitału zakładowego Spółki; 

k. wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie do korzystania środków 
trwałych, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia; 

l. dokonywanie darowizn na cele społeczne lub dobroczynne; 
m. podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych. 

Osoby zarządzające nie posiadają uprawnień do podejmowania decyzji o emisji 
lub wykupie akcji, jedynie uprawnienia inicjujące podjęcie działań o emisji lub 
wykupie akcji. 

13.11.3. skład osobowy Rady nadzorczej 
Skład osobowy Rady nadzorczej Grupy Kęty S.A. nie ulegał zmianom w trakcie 
roku  i na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał  się następująco:

Maciek Matusiak – Przewodniczący

Szczepan Strublewski - Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Głogowski    – Członek Rady nadzorczej  

Tadeusz Iwanowski     – Członek Rady nadzorczej  

Jerzy Surma                – Członek Rady nadzorczej  

 Wszyscy Członkowie Rady nadzorczej są członkami niezależnymi. Rada nad-
zorcza Spółki, podejmując uchwały w ramach statutowych kompetencji, prze-
strzegała przepisów kodeksu spółek handlowych, Regulaminu Rady nadzorczej 
oraz zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Rada nadzorcza po-
dejmowała uchwały zwykłą większością głosów na posiedzeniach przy zacho-
waniu wymogu kworum lub w trybie obiegowym, pod warunkiem, że wszyscy 
jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

13.11.4. Kompetencje i zasady działania Rady nadzorczej
Kompetencje Rady nadzorczej obejmują w szczególności: 
Rada nadzorcza jest organem sprawującym nadzór i kontrolę nad Spółką. 
Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady nadzorczej przepisami ko-
deksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu, do szczególnych 
uprawnień Rady należy: 
1. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z 

działalności Spółki, 
2. ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, 
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników 

czynności, o których mowa w pkt. 1i 2, 
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 
5. skreślony
6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich 

wynagradzania, 

7. zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub 
całego Zarządu, 

8. delegowanie członka lub członków Rady nadzorczej do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować 
swoich czynności, 

9. zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki, 
10. zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki, 
11. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań 

finansowych Spółki. 
Ponadto Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady nadzorczej przed pod-
jęciem czynności enumeratywnie wskazanych w Statucie Spółki. Rada nadzor-
cza składa się z 5 – 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady nadzorczej trwa trzy lata. Przynajmniej 
połowę członków Rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, 
którzy powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie 
wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych 
decyzji. 
Kadencja Rady nadzorczej VIII kadencji wygasa z dniem odbycia Walnego Zgro-
madzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok obrotowy zakoń-
czony 31 grudnia 2013 roku.

13.11.5. W ramach Rady nadzorczej funkcjonują następujące komitety: Komi-
tet ds. Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń
Komitet ds. Audytu
Komitet ds. Audytu w ramach Rady nadzorczej Grupy Kęty S.A. został powoła-
ny w dniu 23 września 2004 roku uchwałą Rady nadzorczej nr V/13/04. Komi-
tet działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę nadzorczą w dniu 23 
września 2004 roku. Członkowie Komitetu są powoływani w drodze uchwa-
ły Rady nadzorczej spośród jej członków i wypełniają swą funkcję aż do chwili 
przyjęcia rezygnacji lub odwołania w trybie przyjętym dla powołania. Człon-
kowie Komitetu nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu 
pracy w Komitecie. 
Podstawowym celem Komitetu Audytu jest współdziałanie z Zarządem Grupy 
Kęty w celu zapewnienia spójności sprawozdań finansowych Spółki, zgodno-
ści z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi, niezależ-
nością opinii audytorskich oraz przeprowadzeniem wewnętrznego audytu w 
Spółce, a także przygotowanie sprawozdania Komitetu, które dołączone jest do 
corocznego sprawozdania z działalności Rady nadzorczej Grupy Kęty prezento-
wanego walnemu zgromadzeniu. 
Do najważniejszych zadań Komitetu należy: przegląd wybranych zagadnień 
związanych ze stosowaniem zasad rachunkowości i prezentacji sprawozdań 
finansowych, zasad stosowania cen transferowych przez spółki wchodzące w 
skład grupy kapitałowej, polityka tworzenia rezerw, sprawozdawczość wg MSSF, 
współpraca z biegłymi rewidentami badającymi spółki zależne. Ponadto Komi-
tet omawia z Zarządem, audytorami wewnętrznymi i audytorami zewnętrznymi 
Spółki zasady polityki odnoszące się do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. 
Taka dyskusja obejmuje główne zagrożenia finansowe Spółki oraz działania 
podjęte przez Zarząd w celu monitoringu i kontroli tych zagrożeń. Komitet w 
formie uchwał przedstawia rekomendacje dla Rady nadzorczej, ale uchwały Ko-
mitetu nie są wiążące dla Rady nadzorczej. 
W trakcie 2012 roku w skład Komitetu ds. Audytu wchodziło trzech członków: 
Maciej Matusiak (przewodniczący),  Szczepan Strublewski i Jerzy Surma

Komitet ds. Wynagrodzeń
Komitet ds. Wynagrodzeń został powołany uchwałą Rady nadzorczej nr VI/4/05 
z dnia 19 maja 2005 roku. Głównym zadaniem Komitetu jest przede wszyst-
kim ustalanie i kontrola wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. Podstawowym 
celem Komitetu ds. Wynagrodzeń jest: kontrola i nadzór nad systemem wy-
nagrodzeń członków Zarządu Grupy Kęty S.A., analiza systemu wynagrodzeń 
członków Zarządu Spółki w porównaniu z systemami obowiązującymi w innych 
podmiotach działających na rynku, przygotowanie sprawozdania Komitetu, któ-
re dołączone jest do corocznego sprawozdania z działalności Rady nadzorczej 
Spółki prezentowanego walnemu zgromadzeniu. 
W trakcie 2012 roku w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń wchodziło dwóch 
członków: Krzysztof Głogowski (przewodniczący) oraz Tadeusz Iwanowski.
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14. Pozostałe oświadczenia Zarządu 

OŚWIADCZEnIE ZARZĄDU GRUPy KĘTy S.A. W SPRAWIE PRAWDZIWOŚCI I 
RZETELnOŚCI SPORZĄDZEnIA ROCZnEGO SKOnSOLIDOWAnEGO SPRAWOZ-
DAnIA FInAnSOWEGO

Zarząd Grupy Kęty S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy: 
 - roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne spo-

rządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz 
odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz jej wynik finansowy, 

 - sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za 
2012 rok zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy 
Kapitałowej Grupy Kęty S.A., w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

OŚWIADCZEnIE ZARZĄDU GRUPy KĘTy S.A. O WybORZE PODMIOTU UPRAW-
nIOnEGO DO bADAnIA SPRAWOZDAŃ FInAnSOWyCH

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Pricewaterho-
useCoopers sp. z o.o. dokonujący badania rocznego skonsolidowanego spra-
wozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za 2012 rok, został 
wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci doko-
nujący tego badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej 
opinii o badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowy-
mi.

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu

Adam piela
Członek Zarządu

Kęty, 21 marca 2013 r.

Adam piela
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Standard ECF gwarantuje, że papier tworzacy niniejsze 
wydawnictwo został wyprodukowany bez stosowania metod 
wybielania korzystajacych z chloru gazowego. 

niniejszy papier nadaje się do recyklingu. 

Ten raport został wydrukowany na przyjaznym środowisku 
papierze, certyfikowanym przez ogólnoświatowy system 
certyfikacji produktów FSC (Forest Stewardship Council), 
wspierający zrównoważone zarządza-nie zasobami leśnymi, 
ochronę przyrody i respektowanie praw ludności związanej 
z obszarami leśnymi. Produkty identyfikowane tym znakiem 
spełniają „Zasady Dobrej Gospodarki Leśnej”, a ich producent 
otrzymuje indywidualny numer certyfikatu.



Grupa Kęty s.A.
ul. Kościuszki 111, 
32-650 Kęty

tel.: +48(33) 844 60 00 
fax: +48(33) 844 61 00

internet: www.grupakety.com


