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UE biznes
Grupa Kęty na dobre zadomowiła się w europejskim biznesie. Świadczą o tym wyniki 2013 

roku, który był pod tym względem przełomowy. Wartość sprzedaży zagranicznej wzrosła 

o rekordowe 23% i wyniosła 624 mln złotych, co stanowi blisko 40% ogólnej wartości 

sprzedaży i daje najlepszy wynik w 60-letniej historii firmy. 

W kraju spółki grupy kapitałowej sprzedały ok. 60% swojej produkcji, dalsze 30% 

wyeksportowały na rynki UE, a pozostałe 10% do innych krajów Europy i świata. Taka 

struktura sprzedaży pozwala Grupie rozwijać się technologicznie i technicznie w oparciu 

o współpracę z międzynarodowymi koncernami i dużymi firmami, a jednocześnie pozwala 

spółkom być liderami w swoich branżach i kontrolować sytuację na rynku krajowym. 

Sukcesy w sprzedaży to wypadkowa znakomitej pracy operacyjnej trzech największych 

segmentów biznesowych. To także zasługa nowej generacji pracowników, którzy dzięki 

zdobytemu doświadczeniu i znajomości języków potrafią pozyskiwać coraz więcej 

zamówień w krajach UE i powodować, że ich spółki – dzięki szerokiej gamie innowacyjnych 

produktów i nowoczesnej bazie produkcyjnej – stają się alternatywą dla największych 

koncernów międzynarodowych. 

Prym pod tym względem wiódł w 2013 roku m.in. Segment Wyrobów Wyciskanych, 

który zwiększył sprzedaż komponentów i elementów aluminiowych m.in. dla przemysłu 

motoryzacyjnego (w tym dla automotive), kolejowego i transportu szynowego o 36%. 

Wysoką dynamikę utrzymał Segment Opakowań Giętkich, który ze wzrostem sprzedaży 

eksportowej o 25% doczekał się trzeciego z rzędu, tytułu najlepszego dostawcy opakowań 

giętkich do europejskich zakładów Nestle. Wzrost sprzedaży zagranicznej (ponad 30%) 

w imponującym stylu kontynuował także Segment Systemów Aluminiowych, którego 

nowoczesne produkty w postaci systemów aluminiowych, fasadowych, okiennych, a także 

aluminiowych rolet i moskitier są coraz bardziej znane na rynku europejskim. 

Sukcesy na rynkach UE to preludium do światowej ekspansji. Ameryka, Azja, Afryka staną się 

wkrótce – oprócz Europy – równie ważnymi obszarami aktywności Grupy Kapitałowej Kęty.

Więcej informacji 
znajdziesz na:

www.grupakety.com
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kim jesteśmy

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

 wyciskane z aluminium, 
skomplikowane i obrabiane, 
o zawężonych tolerancjach 
wymiarowych, mające 
zastosowanie w większo-
ści nowoczesnych branż 
i segmentów rynkowych 
 komponenty aluminio-
we używane jako części 
i akcesoria samochodowe 
 detale aluminiowe 
stosowane jako elementy 
krytyczne i bezpieczeństwa 
pojazdu o dużej zdolności 
do pochłaniania energii 
 systemy konstrukcji 
i zabudów samochodów 
dostawczych  badania 
i testy laboratoryjne 

 fasadowe systemy archi-
tektoniczne  systemy ele-
wacji budynków  profile 
na konstrukcje aluminiowe         
 projektowanie rozwiązań 
indywidualnych  gotowe 
rozwiązania systemowe 

 wielowarstwowe, 
wysokobarierowe folie 
tworzywowe i laminaty na 
bazie tworzyw sztucznych, 
papieru i aluminium  
wysokojakościowy druk 
opakowań  produkcja 
cylindrów drukarskich 

 fasady aluminiowe 
 okładziny kompozytowe 
i ceramiczne  stolarka 
aluminiowa  innowacyjne 
wyroby specjalistyczne – 
drzwi przeciwpożarowe, 
antywłamaniowe  ekrany 
akustyczne 

 okucia obwiedniowe  
odlewy aluminiowe  akce-
soria tworzywowe i stalowe 
 przyrządy obróbcze  
zamki drzwiowe 

Główne obszary działania: budownictwo,  
motoryzacja, automotive, transport kolejowy,  

przemysł spożywczy (opakowania). 
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Pierwsi wytapiacze 

Marian Cieślowski i Władysław Tobijasiewicz 
(na zdjęciu) przyjęli się do pracy w ZML 
„Kęty” na przełomie 52 i 53 roku, gdy w miej-
scu, gdzie dziś stoi zakład było jeszcze 
szczere pole. Szczęśliwie dożyli jubileuszu 
60-lecia zakładu i z tej okazji gościli w siedzi-
bie firmy w Kętach. 

Wielka budowa

Po wojnie Kęty stały się ważnym ośrodkiem 
przemysłu aluminiowego w Polsce. Zakład się 
rozbudowywał, a wraz z nim miasto. Pracownicy 
widzieli nie tylko kolejne hale w zakładzie, ale 
nowe osiedla, szkoły, do których chodziły ich 
dzieci. Niejedno z nich pracuje dzisiaj w Grupie 
Kęty.

Ekstraklasa biznesu

Od lat 90. ubiegłego wieku 
firma wydała na inwestycje 
ponad miliard złotych. Dzięki 
nim Grupa Kęty unowocześniła 
się na tyle, aby móc skutecznie 
konkurować z największymi 
firmami w Europie.

60 drzew na 60 lat  

Managerowie Grupy Kapi-
tałowej Kęty uczcili święto 
firmy przez posadzenie 
60 ozdobnych drzew 
(magnolii i wiśni) w parku 
w Kętach. 

Pod koniec lat 90. ruszyły inwe-
stycje w strefie ekonomicznej 
w Tychach, gdzie wybudowano 
nowoczesne zakłady opakowań 
giętkich i profili aluminiowych.
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MIsJA 
Dla przyszłości… „zapewniając 

rozwój pracowników, efektywne 
wykorzystanie zasobów 

naturalnych, bezpieczeństwo, 
ochronę środowiska, 

długoterminową wartość 
ekonomiczną”

MiSJA, WiZJA i WARTOŚCi 
– wspólnie wyznaczają nasz horyzont i kierunek. 
Na nich się skupiamy, do ich realizacji dążymy.

WARTOŚCIWARTOŚCI
Naszymi wartościami Naszymi wartościami 
są standardy moralne, są standardy moralne, 

etyka i kultura biznesowa, etyka i kultura biznesowa, 
innowacyjność rozwiązań innowacyjność rozwiązań 

i odpowiedzialność społeczna i odpowiedzialność społeczna 
odzwierciedlające sposób odzwierciedlające sposób 

funkcjonowania Grupy funkcjonowania Grupy 
kapitałowej kęty.kapitałowej kęty.

WIZJA  
„Firma światowej 
klasy w obszarach 

swoich działań”.

Złote i srebrne medale upamiętniające 60 lat istnienia zakładu



Grupa kęty to europejska 
fi rma, silna eksportem 
swoich produktów i usług 
oraz dysponująca coraz 
bardziej rozpoznawanymi 
na rynkach UE markami.

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu
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Grupa Kęty S.A.

list pREZESA ZARZĄDU

Szanowni państwo

p
rzygotowując prognozę wyników na rok 

2013, obawialiśmy się, że może to być 

kolejny słabszy rok dla polskiej gospo-

darki. Wówczas szukaliśmy alternatywnych 

sposobów zrekompensowania ewentualnie 

niższych przychodów ze sprzedaży. Uznaliśmy, 

iż szansą na utrzymanie dynamiki wzrostów 

może być większy eksport. Nie pomyliliśmy się. 

Naszym sprzymierzeńcem okazały się rosnące 

wskaźniki produkcji europejskiej w branżach: 

transportowej, motoryzacyjnej i automotive, do 

których dostarczamy komponenty aluminiowe. 

Dzięki temu skonsolidowana wartość sprzedaży 

zagranicznej w 2013 roku osiągnęła rekordowy 

w historii Grupy kęty poziom 624 mln zł i była aż 

o 22,8 % wyższa niż w roku poprzednim, stano-

wiąc jednocześnie ok. 40% ogólnej sprzedaży. 

istotną rolę w osiągnięciu tak dobrych wyników 

eksportowych, obok szerokiej gamy  innowacyj-

nych produktów, odegrali nasi pracownicy, ich 

kompetencje oraz zaangażowanie. Symbolicz-

nym potwierdzeniem trafnego połączenia tych 

wartości, a tym samym reprezentowania euro-

pejskiego poziomu w zakresie jakości produko-

wanych wyrobów, a także terminowości dostaw 

i know-how, było przyznanie spółce Alupol 

packaging S.A. przez koncern Nestle, trzeci raz 

z rzędu, tytułu najlepszego dostawcy opakowań 

giętkich do europejskich zakładów Nestle. 

KLuczowe TeMATy 

Wzrost sprzedaży eksportowej

Tytuł najlepszego dostawcy opakowań 
giętkich do europejskich zakładów Nestle 
dla Alupol packaging

Nowe kontrakty z międzynarodowymi 
koncernami

Jubileusz 60-lecia Grupy kęty

Rekordowy wzrost cen akcji Spółki

pomoc wychowankom domów dziecka 
w starcie w dorosłe życie
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Dzięki zrealizowaniu odważnej strategii 

eksportowej zrobiliśmy kolejny duży krok 

w przyszłość. Dzisiaj Grupa kęty, Aluprof 

i Alupol packaging są coraz bardziej wy-

razistymi, rozpoznawalnymi i szanowa-

nymi markami na rynkach Europy.

konsekwencją naszej aktywności było 

zrealizowanie większości założeń budże-

towych. Spółka osiągnęła 1,59 mld złotych 

skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży 

(wzrost o 2%  w stosunku do 2012 roku) oraz 

wypracowała 153,5 mln zł skonsolidowane-

go zysku netto, przy czym zysk ten został 

zwiększony jednorazowo o kwotę 35,4 mln zł 

tytułem wyceny aktywa na podatek odro-

czony (działalność prowadzona w specjalnej 

strefi e ekonomicznej). Dobre wyniki dostrze-

gli uczestnicy rynku kapitałowego, którzy 

chętnie inwestowali środki w akcje Grupy 

kęty, co w efekcie wywindowało kurs do 

rekordowych poziomów, przekraczając 200 zł 

za akcję. Solidna zyskowność i kapitalizacja 

Grupy pozwolą Spółce – po raz dwuna-

sty w historii – na podzielenie się zyskiem 

z akcjonariuszami i wypłatę dywidendy.    

W 2013 roku obchodziliśmy 60-rocznicę 

działalności fi rmy. Mając w świadomości to, 

że ostatnie dwie dekady w historii Grupy 

kęty naznaczone były radykalnymi zmianami 

i upłynęły nam w pogoni za nowoczesnością, 

możemy dzisiaj z dumą powiedzieć, że wyścig 

ten wygraliśmy. Dzięki temu czujemy w sobie 

Wyniki roku 2013 dodały nam pewności, a zdobyte kontrakty 
z nowymi międzynarodowymi koncernami z tzw. półki premium 
przekonały, że rynki Europy, Azji i Ameryki stoją przed nami otworem. 

większą moc, a jednocześnie dojrzałość oraz 

gotowość do dzielenia się z innymi. Od lat 

wspieramy fi nansowo amatorskie kluby 

sportowe, propagując wśród dzieci i mło-

dzieży ideę wychowania przez sport. poprzez 

Fundację Grupa kęty Dzieciom podbeskidzia 

pomagamy już blisko 200 wychowankom 

domów dziecka w ich codziennej edukacji, 

rozwijaniu zainteresowań i pasji. Zgodnie 

z hasłem przewodnim „Na lepszy start” sta-

ramy się przede wszystkim ułatwić młodym 

ludziom start w dorosłe życie, angażując w to 

szlachetne dzieło wielu naszych pracowników. 

Drodzy państwo! 

podsumowując, chciałbym w pierwszej ko-

lejności podziękować pracownikom za pracę 

i doskonałe wyniki; dziękuję również członkom 

Rady Nadzorczej za merytoryczną współpracę, 

a Akcjonariuszom za okazane zaufanie. Dzięki 

wynikom osiągniętym w 2013 roku z entu-

zjazmem podchodzimy do zadań i celów 

nakreślonych w strategii na 2014 i 2015 rok. 

624 mln zł
wartość sprzedaży

zagranicznej w 2013 r.

+ 31%
wzrost skonsolidowanego 

zysku netto r./r.

Z wyrazami szacunku 

Dariusz Mańko

Dobre wyniki dostrzegli uczestnicy rynku kapitałowego, 
którzy chętnie inwestowali środki w akcje Grupy kęty, 
co w efekcie wywindowało kurs do rekordowych 
poziomów, przekraczając 200 zł za akcję.
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Władze Spółki

Zarząd

Członkowie Zarządu są powoływani 
przez Radę Nadzorczą na okres 
wspólnej trzyletniej kadencji. We-
dług Statutu Zarząd może składać 
się z jednej do pięciu osób, przy 
czym pozostali członkowie Zarządu 
są powoływani na wniosek prezesa. 
Zarząd Spółki pod przewodnictwem 
prezesa zarządza Spółką i reprezen-
tuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy 
związane z prowadzeniem Spółki, 
a niezastrzeżone w kompetencjach 
innych organów Spółki, należą do 
zakresu działania Zarządu. Do kom-
petencji Zarządu należy w szcze-
gólności ustalanie strategii Grupy, 
zatwierdzanie planu ekonomiczno-

Dariusz Mańko
lat 46

funkcja
prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

wykształcenie
absolwent Akademii Rolniczej w poznaniu.
Ukończył także Zarządzanie Finansami
przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej
w katowicach.

w Zarządzie
od października 2000 r.

Adam Piela
lat 42

funkcja
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

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

w Zarządzie
od stycznia 2006 r.

przebieg kariery:

 � W Grupie kęty od 1996 roku.
 � Do 1999 roku dyrektor Segmentu 
Wyrobów Wyciskanych.

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

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

 � Od 2005 roku stoi na czele Zarządu 
Grupy kęty S.A.

przebieg kariery

 � 2000-2005 dyrektor działu 
kontrolingu Grupy kapitałowej 
Grupy kęty S.A.

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

 � Od 2006 roku członek Zarządu Grupy 
kęty S.A. 

 � nadzoruje pracę działów: 
finansowego, nadzoru kapitałowego, 
inwestycji kapitałowych

-finansowego, tworzenie, prze-
kształcanie i likwidowanie jednostek 
organizacyjnych Spółki, wykonywa-
nie nadzoru właścicielskiego nad 
spółkami z Grupy. Zarząd Spółki 
podejmuje uchwały w głosowaniu 
jawnym bezwzględną większością 
głosów. poszczególni członkowie 
Zarządu zarządzają powierzonymi 
im obszarami działalności Spółki.

Tryb działania Zarządu określa szcze-
gółowo Regulamin pracy Zarządu, 
uchwalany przez Zarząd, a zatwier-
dzany przez Radę Nadzorczą i jest 
dostępny pod adresem  www.gru-
pakety.com/pl/dokumenty-spolki. 

Kompetencje Zarządu
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Rada Nadzorcza jest organem 
sprawującym nadzór i kontrolę 
nad Spółką. Rada składa się z 5-6 
członków powoływanych i odwoły-
wanych 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 mo-
głyby istotnie wpłynąć na zdolność 
niezależnego członka do podej-
mowania bezstronnych decyzji.

kompetencje Rady Nadzorczej obej-
mują w szczególności: powoływanie 

członków Zarządu i określanie ich 
wynagrodzenia, powoływanie nieza-
leżnych audytorów oraz sprawowa-
nie nadzoru nad działalnością Spółki. 
W ramach funkcji nadzorczych, Rada 
Nadzorcza m.in. rozpatruje plan 
strategiczny i roczny budżet Spółki 
oraz Grupy kapitałowej, a także mo-
nitoruje wyniki operacyjne i finan-
sowe, wyraża zgodę na zaciąganie 
zobowiązań przez Zarząd, ocenia 
sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki oraz wnioski Zarządu, co do 
podziału zysków lub pokrycia strat. 

Rada może powoływać komitety 
i wyznaczać osoby odpowiedzial-

Kompetencje Rady Nadzorczej

ne za kierowanie ich pracami. 
Działalność komitetów ma na celu 
usprawnienie bieżących prac Rady 
Nadzorczej poprzez przygotowywa-
nie w trybie roboczym propozycji 
decyzji Rady Nadzorczej w zakresie 
wniosków własnych lub przed-
kładanych do rozpatrzenia przez 
Zarząd Spółki. W Grupie kęty S.A. 
funkcjonują następujące komite-
ty Rady Nadzorczej: komitet ds. 
Audytu i komitet ds. Wynagrodzeń. 

Funkcja w Radzie Nadzorczej
Skład na dzień

31.12.2013
W Radzie od: Komitet  

ds. Audytu
Komitet  

ds. Wynagrodzeń

przewodniczący Maciej Matusiak 2002 r.

Zastępca Szczepan Strublewski 2004 r.

Członek Rady Nadzorczej krzysztof Głogowski 1999 r.

Członek Rady Nadzorczej Tadeusz iwanowski 2008 r.

Członek Rady Nadzorczej Jerzy Surma 2008 r.

Rada Nadzorcza
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akcjonaRiusze, SpółkA NA GiEłDZiE

163 zł
średni kurs akcji 

w skali roku

+53%
wzrost 

w skali roku

Akcje spółki są notowane na GpW 

w Warszawie od 16 stycznia 1996 

roku. W 2013 roku Spółka przynale-

żała do indeksu mWiG40, a jej udział 

w tym indeksie wynosił 3,07%. 

Udział spółki w indeksie WiG wynosi 

0,67%. 

W trakcie roku cena akcji systema-

tycznie rosła z poziomu ok. 140 zł, 

aby swoje apogeum osiągnąć pod 

koniec listopada (228 zł). W grudniu 

kurs akcji ustabilizował się na pozio-

mie pomiędzy 210 a 220 zł. 

W skali całego roku średni kurs akcji 

wyniósł ok. 163 zł, a różnica pomię-

dzy notowaniem akcji na koniec 

i początek roku wyniosła +53%. Dla 

porównania wskaźnik WiG wzrósł 

w tym okresie o ok. 7%. Akcje spółki 

były przedmiotem rekomendacji 

siedmiu domów maklerskich, które 

łącznie wydały w ciągu całego roku 

kilkanaście rekomendacji. 

Nazwa podmiotu

liczba akcji 

(szt.)

Udział w kapitale zakładowym

(%)

Aviva OFE Aviva BZ WBk 1 691 276 18,14

iNG OFE 1610 534 17,27

OFE pZU „Złota Jesień” 921 000 9,88

OFE Bankowy pkO Bp 586 929 6,30

pozostali 4 513 749 48,41

RAZEM 9 323 488 100

Akcjonariusze

stan na dzień 31.12.2013 r.

struktura akcjonariuszy na 
dzień 31.12.2013 r.

Kurs akcji Grupy Kęty w 2013 roku (zł)
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za 2013 r. 
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Spółka tradycyjnie przywiązuje dużą 

wagę do dokumentacji korporacyj-

nej, o czym świadczy fakt zdobycia 

po raz kolejny wyróżnienia za 

najlepszą wartość użytkową raportu 

rocznego w konkursie The Best 

Annual Report 2012. 

Relacje iNWESTORSkiE, DyWiDENDA

Rok 2013 przyniósł wzrost zainte-

resowania Spółką, co przełożyło 

się na wzrost kursu akcji oraz 

wiele pozytywnych rekomendacji. 

Analitycy i zarządzający chętnie 

umieszczali akcje Grupy kęty w 

portfelu inwestycji, widząc bardzo 

dobre wyniki osiągnięte w 2013 

roku oraz korzystne perspektywy na 

kolejne lata, wynikające z poprawy 

otoczenia makroekonomicznego. 

Znacznemu zwiększeniu uległa rów-

nież liczba spotkań, jakie członkowie 

Zarządu Spółki odbyli w ciągu roku 

z przedstawicielami instytucji finan-

sowych inwestujących na GpW w 

Warszawie. Odbyło się ich około 60, 

co oznacza prawie 100-proc. wzrost 

w porównaniu do 2012 roku.

Mając świadomość, iż płynność akcji 

to istotny element wpływający na 

atrakcyjność dla potencjalnych in-

westorów Zarząd Spółki w kwietniu 

2013 roku podjął decyzję o podpi-

saniu umowy z Beskidzkim Domem 

Maklerskim S.A. o świadczenie usług 

animatora emitenta dla akcji Grupy 

kęty S.A. Działania animatora były 

niewątpliwie wsparciem dla wzrostu 

płynności, która uległa znaczącej 

poprawie. Mierząc np. średni wolu-

men na sesję, wzrósł on z ok. 3 tys. 

akcji na początku roku do ponad 

6 tys. akcji w drugiej połowie roku. 

Wskaźnik WIG 40

 30,6%
1.01.2013 – 31.12.2013

Zysk netto (w mln zł)

Porównanie kursu akcji Grupy Kęty w odniesieniu do wskaźnika WIG i WIG40 

EBIT (w mln zł) EBITDA (w mln zł)

*  zysk netto w 2013 roku został zwiększony 
o kwotę 35,4 mln zł tytułem wyceny 
aktywa na podatek odroczony (działalność 
prowadzona w specjalnej strefie 
ekonomicznej). Nie uwzględniając tego 
jednorazowego zdarzenia, zysk netto 
wyniósłby 118,1 mln zł 

ZAsADy, jakimi kieruje się 
Zarząd Grupy kęty S.A. pod-
czas komunikacji z uczest-
nikami rynku kapitałowego: 
Najważniejsze to:

Prawo do jednoczesnego 
pozyskania informacji przez 
uczestników rynku kapitało-
wego. 

Otwartość – Spółka nie unika 
trudnych tematów, traktuje 
komunikację z rynkiem jako 
sposób dialogu i wymiany 
informacji, a nie jako przykrą 
konieczność.

Rzetelność – spółka dba, aby 
podawane informacje były 
dokładne i wiarygodne, nie 
pomijały istotnych szczegó-
łów.

systematyczność – Spółka 
realizuje swoją politykę bez 
względu na zmiany w ko-
niunkturze lub bieżących 
wynikach ekonomicznych czy 
też w trakcie sytuacji kryzyso-
wych dla spółki.

Aktualność – Spółka podaje 
informacje w możliwie naj-
krótszym czasie od momentu 
jej pozyskania.

DywiDenDA

476,9* mln zł
suma z lat 2001-2013

KoMuniKAcjA

61
spotkań z uczestnikami 

rynku kapitałowego 

AKcjonAriusze

183 akcjonariuszy
instytucjonalnych
z 20 krajów świata
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cena aluminium 2050 usD/tonę

średni kurs USD 3,30 zł

średni kurs EUR                               4,12 zł

relacja EUR/USD 1,25

wzrost pkB 2,5 %

pRognoza WyNikóW NA 2014 ROk 

Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany 
zysk z działalności operacyjnej wyniesie 
166,6 mln zł. Głównymi czynnikami wpływają-
cymi na jego poziom będą: wzrost wolumenu 
sprzedaży oraz poprawa rentowności w Seg-
mencie Usług Budowlanych. Zakładane saldo 
działalności finansowej w 2014 roku wyniesie 
-16 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji 
kosztów kredytu. W efekcie skonsolidowany 
zysk netto osiągnie wartość 126,5 mln zł. 

Spółka zakłada, iż w 2014 roku nastąpi dalsza poprawa koniunktury 
w gospodarce światowej. W związku z tym wszystkie segmenty 
grupy kapitałowej prognozują lepsze wyniki zarówno w zakresie 
przychodów ze sprzedaży, jak i zysków z działalności operacyjnej.

Finansowanie

Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe 
z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wy-
niesie na koniec 2014 roku ok. 334 mln zł, a więc 
będzie o ok. 67 mln zł wyższe niż na koniec 2013 
roku, głównie ze względu na znaczący program 
inwestycyjny (143,2 mln zł), zakładaną wypłatę 
dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) 
oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału 
pracującego. Zarząd zakłada, iż posiadane przez 
spółki grupy kapitałowej linie kredytowe wraz 
ze środkami wypracowanymi w trakcie roku po-
krywają potrzeby na finansowanie zakładanych 
wydatków. 

W 2013 roku, a więc dwa lata przed planowanym 
terminem realizacji strategii rozwoju do 2015 
roku, dwa spośród trzech największych segmen-
tów zrealizowały bądź są blisko realizacji założeń 
strategicznych poczynionych w 2010 roku. 
pozostałe segmenty kontynuują działania zmie-
rzające do realizacji strategii, czego przejawem są 
założenia zawarte w budżecie 2014 roku. Dlatego 
zarząd Grupy kęty S.A. optymistycznie ocenia 
perspektywy spółki na najbliższe lata. Spółka 
zakłada, iż w 2014 roku nastąpi dalsza poprawa 
koniunktury w gospodarce światowej. W związ-
ku z powyższym wszystkie segmenty grupy 
kapitałowej prognozują lepsze wyniki zarówno 
w zakresie przychodów ze sprzedaży, jak i zysków 
z działalności operacyjnej. Bazując na przyjętych 
założeniach dotyczących kształtowania się cen 
surowców oraz kursów walut, poszczególne 
segmenty prognozują następujące wartości 
przychodów ze sprzedaży w 2014 roku:

*  prognoza

**  kwota ok. 26,5 mln zł stanowi przesunięcie płatności z projektów 
inwestycyjnych 2013 roku

Wartości prognozowane 
na 2014 rok (w mln zł)

Segment
prognozowana  

sprzedaż
Wzrost

SWW 698 mln zł (+10%)

SSA 618 mln zł (+5%)

SOG 382 mln zł (+3%)

SUB 151 mln zł (+14%)

SAB 45 mln zł (+13%)

Zarząd Grupy kęty S.A. zwraca uwagę, iż zysk 
netto w 2013 roku został zwiększony o kwotę 
35,4 mln zł tytułem wyceny aktywa na podatek 
odroczony (działalność prowadzona w specjal-
nej strefie ekonomicznej). Nie uwzględniając 
tego jednorazowego zdarzenia, zysk netto 
prognozowany na 2014 rok jest wyższy od 
wartości osiągniętej w roku poprzednim o 4%.

Powyższe prognozy zostały przygotowane 
przy założeniu następujących wskaźników:



2744 osoby 3341 osoby 3446 osoby

2009 2013 2014

* w tym 46,4 mln zł dotacji z funduszy UE

Baza 2009 Realizacja 2013 Założenia 2014

433
mln zł

576
mln zł
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baza 2009 założenia do 2015 realizacja w 2013 prognoza w 2014

Wzrost sprzedaży (w mln zł) 1110 
 do wartości 
1 900

1 594
(84% planu)

1 735
(91% planu)

Zysk EBiTDA na poziomie 

(w mln zł) 189 325 231,6
(71% planu)

250,5
(77% planu)

Zatrudnienie na poziomie 2 744 
osoby

 3 682
 osoby

3 341
(91% planu)

3 466
(94% planu)

Wypłata dywidendy od 
2010 r. (w mln zł)

do 40% wyniku
narastająco

176
narastająco

240

przepływy operacyjne
(w mln zł)

stabilne
narastająco

606
narastająco

780

inwestycje od 2010 r. 
(w mln zł)

530 narastająco

433*
narastająco

576*

Dane o strategii rozwoju do 2015 roku w czwartym roku reali-
zacji są bardzo optymistyczne. W 2013 roku dwa spośród trzech 
największych segmentów zrealizowało już założenia strategicz-
ne poczynione w 2010 roku w zakresie działalności operacyjnej. 
Największe powody do optymizmu dają jednak dane dotyczące 
sprzedaży zagranicznej;  trzy największe segmenty nie tylko zre-
alizowały, ale z dużą nawiązką przekroczyły założenia w obszarze 
sprzedaży eksportowej. Na przykład wartość eksportu  Segmentu 
Opakowań Giętkich na rynek Europy Zachodniej wzrosła w ciągu 
czterech lat o 300%, (zakładano wzrost o 60% do 2015 roku). Bio-
rąc pod uwagę silne tendencje wzrostowe w eksporcie, to zna-
komity prognostyk na przyszłość w ogóle. Trudniejsza  sytuacja 
panuje na rynku krajowym, dlatego prognozy w tym względzie są 
mniej optymistyczne, chociaż segmenty powinny bez większych 
problemów zrealizować postawione przed nimi cele w tym zakre-
sie, biorąc pod uwagę pierwsze symptomy poprawy koniunktury 
w polsce.      

pozostałe segmenty kontynuują działania zmierzające do realiza-
cji strategii, czego przejawem są założenia zawarte w budżecie 
2014 roku. Dlatego zarząd Grupy kęty S.A. optymistycznie ocenia 
perspektywy spółki na najbliższe lata. Spółka zakłada, iż w 2014 
roku nastąpi dalsza poprawa koniunktury w gospodarce świa-
towej, co zaowocuje lepszymi wynikami segmentów zarówno 
w zakresie przychodów ze sprzedaży, jak i zysków z działalności 
operacyjnej.

zAAwAnsowAnie reALizAcji sTrATeGii 2010-2015

stRategia ROZWOJU DO 2015 / ROk CZWARTy 

mln zł1110 mln zł mln zł1594 1735
Realizacja prognoz przychodów ze sprzedaży

Zatrudnienie

Inwestycje

2009 realizacja  2013 r. prognoza 2014 r.
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komunikacja, NAGRODy

Diament Forbesa 2014
Grupa kęty S.A. znalazła się w prestiżowym gronie Dia-
mentów miesięcznika Forbes 2014 – przedsiębiorstw, 
które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie 
zwiększały swoją wartość. 

lista Diamentów Forbesa powstała przy udziale 
miesięcznika „Forbes” oraz fi rmy konsultacyjnej Bisnode 
polska i  opracowana została na podstawie szwajcarskiej 
metody wyceny wartości fi rm, uwzględniającej wyniki fi -

nansowe oraz wartość majątku. Do wyceny wykorzysta-
no dane uwzględniające m.in. poziom sprzedaży, zysk 
netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności 
oraz nakładów na inwestycje. Ranking został podzielony 
na 3 kategorie według poziomu przychodów uzyska-
nych w 2012 roku: 5-50 mln zł, 50-250 mln zł, powyżej 
250 mln zł. Grupa kęty została sklasyfi kowana w tej 
ostatniej kategorii. 

„pracodawca – Organizator pracy Bezpiecznej”
Grupa kęty S.A. otrzymała nagrodę Okręgowego inspek-
tora pracy za zajęcie ii miejsca w okręgu małopolskim 
w konkursie „pracodawca – Organizator pracy Bez-
piecznej” w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających 
powyżej 251 osób. 

przedstawiciele państwowej inspekcji pracy brali pod 
uwagę wprowadzenie nowych standardów, dotyczą-
cych m.in. zarządzania jakością, środowiskiem, bhp oraz 

wykorzystywania nowoczesnych systemów infor-
matycznych. W tych obszarach Grupa kęty ma spore 
osiągnięcia, może bowiem pochwalić się certyfi katami: 
iSO 9002, iSO 14001, iSO 18001 oraz zintegrowanym sy-
stemem informatycznym Baan. Nagroda jest już czwartą 
przyznaną spółce przez pip. W 1998, 2000 i 2005 roku 
fi rma otrzymała wyróżnienie w konkursie „pracodawca – 
Organizator pracy Bezpiecznej”. 

The Best Annual Report 2012
Raport roczny wydawany przez Grupę kęty to już na 
rynku prawdziwa marka. W Viii edycji konkursu The Best 
Annual Report 2012 otrzymał po raz czwarty (na 8 edycji 
konkursu) wyróżnienie za „największą wartość użytkową 
dla akcjonariuszy”. 

Celem konkursu organizowanego od 8 lat przez instytut 
Rachunkowości i podatków w Warszawie jest promowa-

nie raportów rocznych spółek giełdowych o największej 
wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów, 
czyli takich, na podstawie których można podejmować 
decyzje inwestycyjne przy stosunkowo minimalnym 
ryzyku.  W tej kategorii raport Grupy kęty od lat nie ma 
sobie równych. Na 8 edycji konkursu otrzymaliśmy w tej 
kategorii wyróżnienia za lata 2006, 2009, 2010 i 2012. 
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Sprzedaż zagraniczna

3 podstawowe rynki eksportowe

3 najbardziej dynamicznie  
rozwijające się rynki eksportowe
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gRupa kęTy – HOlDiNG W piGUłCE

sprzedaż eksportowa (w mln zł)

struktura sprzedaży (w mln zł)
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segmenty BiZNESOWE

UsŁUGI BUDOWlANE AKCEsORIA BUDOWlANE

Goleszów k. Cieszyna

Rynek rozdrobniony, kilkadziesiąt 
prywatnych przedsiębiorstw o obrotach 

rocznych nie przekraczających
 40-50 mln zł 

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

Złotów k. poznania

Segment:

Główne lokalizacje:

Marki:

pracownicy:

Wartość sprzedaży:

konkurencja:

WyROBy WyCIsKANE sysTEMy AlUMINIOWE OPAKOWANIA GIęTKIE

kęty, Tychy, kijów

Sapa, 
yawal oraz Final (grupa yawal), 

Eurometal, Cortizo, kaye Aluminium, 
Extral Aluminium i Aliplast.

Sapa Building System, Schüco, 
Hydro Building System, ponzio, yawal, 

Aliplast, Blyweert, Heroal, 
Alukon, Reynaers.

Amcor, Constantia Teich, 
Mondi packaging, Suominen polska, 

Fuji Seal polska.

Bielsko-Biała, Opole, 
Manchester, Ostrawa, Budapeszt

kijów, Schwanewede
kęty, Tychy

Segment:

Główne lokalizacje:

Marki:

pracownicy:

Wartość sprzedaży:

konkurencja:
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WyRoby WyCiSkANE (SWW)

Spółka realizuje cele i zadania przyjętej strategii przedsiębiorstwa 
poprzez kooperację z rozwojowymi branżami automotive 
i transport, dzięki czemu inwestuje w najbardziej 
zaawansowane technologie we własnych prasowniach.

sUKCEsy NA RyNKACH UE

Rok 2013 dla Segmentu Wyrobów Wyciskanych 

upłynął pod znakiem wysokiej dynamiki eksportu 

i wzrostu udziału wysoko przetworzonych wyro-

bów w ogólnej produkcji. Sprzedaż eksportowa 

segmentu wzrosła w stosunku do roku poprzed-

niego aż o 36%, pomimo ogólnie nie najlep-

szej sytuacji w branży i gospodarce w Europie 

Zachodniej, jaką można było odczuć w pierwszej 

połowie roku. A to właśnie Europa Zachodnia była 

priorytetowym kierunkiem sprzedaży SWW dla 

swoich produktów (spośród krajów UE najwięk-

szym odbiorcą profili aluminiowych byli głównie 

klienci z Niemiec). Do wzrostu eksportu przyczynił 

się w dużej mierze dynamicznie rozwijający się Za-

kład Zaawansowanych produktów Aluminiowych, 

który jest certyfikowanym dostawcą dla wielu 

odbiorców branży automotive. Roczna wartość 

jego usług (prefabrykacji profili) wynosi już około 

60 mln zł i wykazuje silną tendencję rosnącą. To 

dobry prognostyk na przyszłość i ważny element 

strategii rozwoju Segmentu do 2020 roku.  

W całym 2013 roku motorem napędowym 

sprzedaży była branża transportowa, która spo-

śród innych sektorów gospodarki weszła w fazę 

dynamicznego ożywienia. W Segmencie Wyrobów 

Wyciskanych posiadającym w kętach własną 

spawalnię produkowane były m.in. aluminiowe 

elementy oraz komponenty montażowe do auto-

busów i pojazdów szynowych produkowane na 

bazie profili aluminiowych wyciśniętych w kętach, 

fabrykowanych CNC, znakowanych kodem kresko-

wym i zlecanych do wysyłki bezpośrednio na linię 

montażową klienta. produktem z tej samej grupy 

są wyprodukowane aluminiowe elementy siedzeń 

do warszawskiego metra. Generalnie Warszawskie 

Metro i bardzo dobra współpraca z  inwestorem 

była silnym impulsem dla doinwestowania i roz-

woju spawalni aluminium w kętach, która podjęła 

się m.in. produkcji kolejnych nowych produktów 

z profili aluminiowych, a segment mógł poszerzyć 

swoją ofertę handlową. pierwsze produkty spawa-

ne trafiły na rynek transportu kolejowego: panele 

służące do prowadzenia kabli (dukty kablowe) dla 

okablowania metra oraz skrzynek typu Junction 

Box. Dzięki rozwojowi spawalni segment zaofe-

rował rynkowi niepowtarzalną usługę polegającą 

na tym, że klienci nie muszą już szukać zewnętrz-

nego dostawcy usługi spawania, ale dokonują 

KLuczowe oBszAry 2013 
EKsPORT

36% wzrost sprzedaży zagranicznej r./r.

RyNEK

Uruchomienie dostaw do 
branży aerospace, rozpoczęcie 
współpracy i podpisanie kontraktu 
z firmą Diehl Aerospace

TECHNOlOGIE                                                                

Spawanie wzdłużne profili do 13 m 
długości

Komponent dla nowej marki samochoduKomponenty/prefabrykacja



Elektrotechnika 4%
AGD i turystyka 2% 

Inne 9%

Wyposażenie i reklama 6%

Transport i automotive 20%

Dystrybutorzy 23%

Budownictwo i stolarka 34%

Maszynowa 2%
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36%
wzrost sprzedaży 

zagranicznej

kompleksowego zakupu produktu 
w Grupie kęty (profi l plus spawany 
komponent). 

pierwsze zamówienia realizowane 
były dla klientów z branży trans-
portu szynowego, kolejne przyszły 
z branży automotive; pojawił się 
m.in. projekt kooperacji przy pro-
dukcji gotowego komponentu dla 
nowego modelu Audi, składający 
się z wielu elementów obróbki 
mechanicznej i precyzyjnego 
spawania. Należy jednak podkreślić, 
że w dalszym ciągu kluczowymi 
klientami segmentu na wyroby 
wysoko przetworzone pozostawały 
fi rmy z branży automotive; niektórzy 
z nich zgodzili się nawet na wygra-
werowanie na aluminiowych kom-
ponentach pochodzących z Grupy 
kęty logotypu fi rmy, co świadczy 
o umiędzynarodowieniu i uznaniu 

sprzedaż do branż

marki Grupa kęty u kooperantów 
branży motoryzacyjnej. Szczególnie 
branża automotive jest ważna dla 
segmentu, ponieważ przyczynia 
się z racji swojej innowacyjności do 
ciągłego rozwoju samego Segmen-
tu, który dzięki wdrożeniu nowych 
technologii produkcji i nowych pro-
duktów staje się coraz bardziej atrak-
cyjnym i konkurencyjnym dostawcą 
na rynku. Dlatego też segment 
Wyrobów Wyciskanych myśli w tym 
obszarze o dalszym dynamicznym 
rozwoju i kolejnych inwestycjach; 
w planach ma rozbudowę potencja-

łu produkcyjnego i dalsze unowo-
cześnianie parku maszynowego 
– wszak rynek nie ogranicza się tylko 
do branży automotive i transporto-
wej, a duże możliwości kryją się np. 
w branży aerospace.

INNOWACyJNE PRODUKTy 

Odbiorców wyrobów wyciska-
nych w coraz mniejszym stopniu 
interesują tylko profi le aluminiowe, 
znacznie częściej wykonane z nich 
precyzyjne części wyprodukowane 
zgodnie z wymogami klienta. 

Eksport

Obszary eksportu

Zakłady

pozostałe kraje



16

Grupa Kęty S.A.

Wyroby wyciskane (SWW) cd.

Segment Wyrobów Wyciskanych 
przygotował się więc na produkcję 
wyrobów wysoko przetworzonych 
zgodnie z wymogami klienta. 
przykładem tego typu produkcji jest 
kompleksowy proces (produkcja 
profilu, obróbka CNC i montaż) 
wykonywania ledowych lamp 
oświetleniowych w aluminiowych 
obudowach. ich zagraniczny 

producent całość zamówienia zlecił 
zakładowi w kętach, gdzie przysłał 
wyłącznie naklejki ze swoją marką. 
Tak kompleksowa obsługa klienta 
to podstawowy czynnik sukcesu na 
rynkach eksportowych, decydu-
jący o przewadze konkurencyjnej 
segmentu w stosunku do innych 
producentów profili aluminiowych. 
Sprzedaż eksportowa zwiększała się 
również do pozostałych klientów. 
W drugiej połowie roku pojawiły się 
pierwsze oznaki ożywienia gospo-
darczego w Europie, zwiększyła się 
aktywność wielu klientów, w szcze-
gólności lokalnych dystrybutorów, 
którzy mają dobrze rozeznany rynek 
i potrafią z wyprzedzeniem podjąć 
działania operacyjne w celu zwięk-
szenia sprzedaży. 

W efekcie wartość sprzedaży eks-
portowej SWW wyniosła 196 mln zł 
i była aż o 36% wyższa niż w roku 
poprzednim. Segment zdobył 
wielu nowych klientów, głównie na 

największym rynku eksportowym 
w Niemczech (110 mln zł sprze-
daży). Można też powiedzieć, że 
w roku 2013 segment uczestniczył 
w programie „Odpowiedzialność 
za środowisko”, gdyż dwa nowe 
produkty, jakie się pojawiły wraz 
z pozyskaniem nowych klientów, 
służą ekologii i ochronie środowi-
ska. pierwszy z nich to nowy typ 
innowacyjnych paneli fotowolta-
icznych, segment dostarcza profil 
konstrukcyjny ram dla jednego 
z największych odbiorców na rynku 
niemieckim. panele później monto-
wane są w tzw. farmach fotowol-
taicznych na terenie całego świata, 
tworzących elektrownie słoneczne 
np. w USA czy RpA. 

W drugim przypadku profile 
Grupy kęty wykorzystywane są jako 
wymienniki ciepła. Zastosowanie 
typowe, ale produkt nietypowy, 
ponieważ są tą ekologiczne kotły 
gazowe. Okazuje się, że można 

Technologie proekologiczne Spawanie aluminium Testy i badania 

Segment uczestniczył w programie „Odpowiedzialność za 
środowisko”, dostarczając profile aluminiowe do odbiorców 
wspierających rozwój proekologicznych technologii. 



Budownictwo

Transport kolejowy

Elektrotechnika

Automotive
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stworzyć ekologiczną technologię 
ogrzewania z wykorzystaniem profi-
li aluminiowych. Firma, która kupuje 
profile w Grupie kęty, jest liderem 
tego typu systemów grzewczych. 

Nowi klienci zaznaczyli swój 
wzrost również w branży elektro-
technicznej: nowym produktem 
eksportowym były aluminiowe 
złączki do kabli przemysłowych, 
które następnie mają zastosowanie 
w wielu segmentach rynkowych. 
Najczęściej w branżach energe-
tycznej, automatyki przemysłowej, 
transporcie kolejowym, budow-
nictwie czy wyposażeniu lotnisk. 
Również uaktywnił się znacznie 
segment rynku – dystrybucja i han-
del, co świadczyłoby o tym, iż firmy 
z tego sektora – widząc już popyt 
ze strony rynku – chciały zapełnić 
swoje magazyny, aby później 
zdyskontować zyski. To oznacza-
łoby trwałą poprawę koniunktury 
w Europie w najbliższym czasie. 

RyNEK

Na rynku krajowym wyniki nie były 
tak imponujące jak w przypadku 
sprzedaży eksportowej. Wpływ 
na to miała przede wszystkim 
przedłużająca się zima, która dała 
się we znaki branżom wrażliwym 
(budowlano-konstrukcyjna; AGD 
i turystyczna, wyposażenie wnętrz 

Branże

Druga połowa roku przyniosła ożywienie we wszystkich 
segmentach rynkowych, a polskie firmy zwiększyły zamówienia, 
rozpoczynając produkcję własnych produktów na eksport.

i reklama, dystrybutorzy), gdzie 
segment ma wielu znaczących 
klientów. Osłabienie w kluczowych 
branżach skutkowało słabszymi 
wynikami sprzedaży w pierwszej 
połowie roku. Druga połowa 
roku przyniosła już ożywienie we 
wszystkich segmentach rynkowych, 
a polskie firmy zwiększyły zamó-
wienia, rozpoczynając produkcję 
na eksport. Fakt ten potwierdzają 
również wskaźniki makroekono-
micznie wzrostu pkB za 3 i 4 kwartał 
2013 r., odpowiednio +1,9% i +2,9%. 
Analogicznej dynamiki wzrostu, ok. 
+3%, SWW spodziewa się w roku 
2014. A w perspektywie prognoz 
długoterminowych wzrost w roku 
2015 ma osiągnąć wartość +4%. 

Grupa kęty to niekwestionowa-
ny lider w polsce w segmencie 
produkcji profili aluminiowych. Nie 
zmieniła tego faktu nawet fuzja 
dwóch kolejnych po SWW, najwięk-
szych producentów kształtowników. 
Oczywiście konkurenci próbowali 
wykorzystać chwilowe zamieszanie 
na rynku, spowodowane procesem 
łączenia się dwóch podmiotów 
i dążyli do odbudowania swojej 
pozycji rynkowej, używając w tym 
celu najprostszego narzędzia – pre-
sji cenowej, która miała utorować 
im drogę do nowych klientów i zdo-
bycia nowych udziałów w rynku. Tak 
się nie stało. 

2013

2012

2011

2010

2009

631,4

587,6

597,2

501,5

357,7

Przychody ze sprzedaży w mln zł

sPRZEDAż NA WsCHODZIE

Spółka Alupol llC na Ukrainie 
w roku 2013 osiągnęła 5% wzrost 
sprzedaży ilościowej; dynamika 
sprzedaży nieco osłabła, na co 
wpływ miały m.in. obserwowane 
już w listopadzie 2013 r. wydarze-
nia polityczne, które wyhamowały 
sprzedaż pod koniec roku. Jednak 
w porównaniu z innymi graczami na 
rynku ukraińskim, spółka Alupol llC 
poradziła sobie bardzo dobrze, gdyż 
produkcja rodzima w roku 2013 
spadła o 15%, przy bardzo dyna-
micznie rosnącym „niskocenowym” 
imporcie, a dynamika sprzedaży Alu-
pol llC utrzymała się na poziomie 
rynku zbilansowanego, tj. 5%.

Osiągnięte poziomy sprzedaży były 
możliwe dzięki bardzo dynamicznie  
rozwijającej się rokrocznie sprze-
daży do największych odbiorców 
systemów, wzrostowi eksportu do 
Rosji i na Białoruś oraz stopniowemu 
rozwojowi sprzedaży do innych 
branż niż budownictwo.
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systemy AlUMiNiOWE (SSA)

Najnowocześniejsze rozwiązania od Aluprof 
wspierają nowoczesne budownictwo 

Nowoczesne budownictwo to wyjątkowy design 
i oszczędność, zarówno pod względem ekologicznym, jak 
i ekonomicznym. Dziś koniecznością stało się tworzenie 
obiektów samowystarczalnych, pozyskujących energię 
i wodę z otoczenia oraz będących integralnym elemen-
tem tkanki miejskiej. przyszłością budownictwa jest 
zatem zielona technologia, aluminium jest nowoczesnym 
materiałem, który znakomicie wpisuje się w obecne 
trendy budownictwa ekonomicznego i ekologicznego. 

Odpowiadając na potrzeby rynku, Aluprof dzięki 
ścisłej współpracy z projektantami i wykonawcami 
tworzy i dostarcza na rynek innowacyjne produkty 
energooszczędne o najlepszych parametrach izo-
lacyjności, dostosowane w sposób optymalny do 
potrzeb i wymagań technicznych powstającego 
obiektu. Obecna strategia firmy koncentruje się na: 

 � zwiększeniu świadomości inwestorów indywidualnych 
w zakresie budownictwa energooszczędnego 

 � zaprezentowaniu zalet płynących 
z zastosowania rozwiązań Aluprof 

 � wzmocnieniu wizerunku Aluprof jako eksperta 
z dziedziny rozwiązań energooszczędnych i zaufanego 
doradcy, na którego zawsze można liczyć. 

Dlatego też w 2013 r. firma Aluprof, jeden z czo-
łowych producentów systemów aluminiowych 
w Europie, została Ambasadorem Budownictwa 
pasywnego. Tytuł ten przyznał spółce polski insty-
tut Budownictwa pasywnego i Energii Odnawialnej. 
Oznacza to, że rozwiązania Aluprof mogą być z po-
wodzeniem stosowane w budynkach pasywnych.

 
RyNEK

W roku 2013 nastąpiło ogólne spowolnienie w sektorze 
budowlanym w polsce . Wpływ na to miało kilka czyn-
ników, m.in. spadek wartości rynku budowlano-monta-
żowego, wstrzymanie kilku ważnych inwestycji obiek-
towych czy nasilające się kłopoty finansowe klientów. 

Odpowiadając na potrzeby rynku, Aluprof dzięki ścisłej współpracy 
z projektantami i wykonawcami tworzy i dostarcza na rynek innowacyjne 
produkty energooszczędne o najlepszych parametrach izolacyjności.

konsekwencją tego była sprzedaż na krajowym rynku 
systemów aluminiowych dla budownictwa mniejsza 
o 7% niż w analogicznym okresie w roku 2012 . 

Działania handlowe na rynku krajowym skupione były 
na firmach sieciowych oraz eksportowych. To dzięki ich 
ekspansywnej sprzedaży na rynki zagraniczne coraz 
więcej stolarki AlUpROF znajduje nabywców również 
wśród klientów indywidualnych. Dla tej grupy Aluprof 
wprowadza i modyfikuje produkty, szczególnie te o naj-
lepszych parametrach, dedykowane budownictwu 
energooszczędnemu: okna, rolety, bramy, moskitiery 
czy wprowadzone do oferty w 2013 roku panelowe 
drzwi wejściowe i  aluminiowe okiennice –  
MB-SUNSHADES.

Mimo niesprzyjającej sytuacji rynkowej, systemy 
firmy zostały wykorzystane w wielu nowoczesnych, 
a także energooszczędnych obiektach w kraju i za 
granicą, m.in.: w  Concept Tower w Warszawie, który 
jest pierwszym w polsce obiektem posiadającym 
podwójną certyfikację lEED i BREEAM, pomor-
skim parku Naukowo-Technologicznym w Gdynii, 
Double Tree by Hilton w łodzi, lexington Avenue 
w Nowym yorku, program Centre na Węgrzech, 
De Montfort University w Wielkiej Brytanii czy 
Galerii katowickiej, która przyciąga wzrok nie tylko 
za sprawą zmieniającej kolory fasady, ale także 
olbrzymiej szklanej kopuły oraz świetlików wstęgo-
wych, opracowanych specjalnie dla tej inwestycji. 

Firma Aluprof została 
Ambasadorem Budownictwa 
Pasywnego. Tytuł przyznał jej Polski 
Instytut Budownictwa Pasywnego 
i Energii Odnawialnej, który działa 
w polsce od 2004 roku i jako jedyny 
posiada akredytację niemieckiego 
instytutu Domów pasywnych 
w Darmstadt (Passivehaus Institut 
Darmstadt).

Top Builder 2014 dla systemu 
fasadowego MB-TT50

Wyróżnienia i nagrody 

 � Lider Rynku Stolarki 
w kategorii dostawca 
systemów aluminiowych 2013 

 � Konsumencki Lider Jakości
 � Diament Forbesa 2014
 � Perła Polskiej Gospodarki
 � Budowlana Firma Roku 2013
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mln zł
wartość

sprzedaży 
eksportowej

wzrost 
wartości 
sprzedaży 
eksportowej

200

30%

Eksport

Obszary działania

Zakłady w polsce

Spółki fi rmy

Polska 61%

Eksport 39%

sprzedaż Aluprof s.A. systemy 
rolet, bram i  moskitier

PRODUKTy 

Sposoby organizacji przestrzeni 

publicznych, zwłaszcza biur i galerii 

handlowych w ostatnim czasie 

bardzo się zmieniły. Jeszcze 10-15 

lat temu galerie służyły głównie 

kupowaniu, a w aranżacji biur 

królowała przestrzeń typu open 

space. Dziś natomiast w przypadku 

galerii ważne stało się samo w nich 

przebywanie, w biurach z kolei do-

strzeżono potrzebę komfortu pracy. 

Jak podzielić powierzchnię bez 

zatracenia jej otwartego charakteru?

Aluprof wprowadził do oferty 

systemy MB-EXPO, pozwalające na 

tworzenie eleganckich szklanych 

ścianek działowych przeznaczonych 

do konstruowania przegród we-

wnętrznych oraz drzwi całoszkla-

nych. Oddzielają one, nie ograni-

czając wizualnie pomieszczenia, 

spełniają więc wszystkie założenia 

i wymagania stawiane witrynom 

we współczesnych sklepach. 

Odmiana sytemu MB-EXPO Mobile 

służy do tworzenia segmentów 

drzwi rozwieranych, wahadłowych, 

a także parkowych i składanych.

W ofercie Aluprof pojawiły się 

również fasady wentylowane 

typu rainscreen – EXTRA-
BOND i EXTRABOND FR.

Fasady wentylowane pozwalają 

poprawić izolacyjność termiczną 

i akustyczną budynku. Znajdują one 

zastosowanie zarówno w obiektach 

nowych, jak i modernizowanych. 

Obok znakomitej izolacyjności po-

siadają wiele innych zalet – są trwa-

łe, nowoczesne i łatwe w montażu.

W 2013 roku okna MB-70RC4 

jako jedyne polskie okna alumi-

niowe otrzymały czwartą klasę 

odporności na włamanie. 

Rok 2013 umocnił AlUpROF na 
pozycji niekwestionowanego lidera 
w kraju z 45-proc. udziałem w rynku 
systemów aluminiowych dla bu-
downictwa. potwierdzeniem tego 
są zdobyte nagrody i wyróżnienia.

ROlETy 

istotą budownictwa energo-
oszczędnego jest zminimalizowanie 
strat energii. Znaczenie ma każdy 
etap budowy i każde zastosowane 
rozwiązanie. Rolety są jednym ze 
sposobów poprawy bilansu ener-
getycznego budynku, a dodatkowo 
mogą odmienić nawet stary obiekt, 
nadając mu nowy charakter. Spółka 
Aluprof koncentruje swoją uwagę 
na zbudowaniu i wykreowaniu 
silnej polskiej marki, umocnieniu 
pozycji lidera w branży systemów 
rolet, bram zwijanych i moskitier.

Na rynku krajowym systemów 
roletowych Aluprof S.A. zanoto-
wał wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego o 6%. Osiągnięte 
sukcesy sprawiły, że Aluprof 
umocnił swoją niepodważalną po-
zycję lidera w zakresie dystrybucji 
systemów rolet i bram rolowanych, 
dając jednocześnie podstawę do 
optymistycznego postrzegania 
planów sprzedażowych na 2014 
rok. Na dziś Aluprof szacuje ok. 
75% udział w rynku krajowym. 

EKsPORT 

Dynamika eksportu w 2013 r. 
w stosunku do sprzedaży w roku 
poprzednim wyniosła 130% . Wyniki 
Aluprof na rynkach międzynarodo-
wych to efekt pozyskania kolejnych 
rynków zbytu, dużych inwestycji, 
dostosowania oferty handlowej do 
poszczególnych rynków, wprowa-
dzenie nowych produktów, a także 
rozwój struktur handlowych. Na wie-
lu rynkach Europy Aluprof w 2013 r. 
zaczyna być postrzegany jako 
duży i godny zaufania partner, co 
przekłada się na rosnącą sprzedaż. 
Jednocześnie widać wyraźnie, że 
wysokiej jakości systemy architekto-
niczne z polski znajdują swoje miej-
sce rynkowe na rynkach nowych, 
takich jak: Belgia, Holandia, Estonia, 
litwa, kaliningrad. Wzrasta poziom 
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Systemy aluminiowe (SSA) cd.

Certyfikat przeciwpoża-
rowy CERTIFIRE Exova 
na rynek brytyjski

Na wielu rynkach Europy Aluprof jest 

postrzegany jako duży i godny zaufania 

partner, co przekłada się na rosnącą sprzedaż.

zaufania klientów do marki Aluprof, 
postrzeganej jako alternatywa 
dla uznanych marek europejskich 
(takich jak Schüco, Wicona czy Rey-
naers). Firma uzyskuje coraz więcej 
znaczących realizacji obiektowych. 

Do najważniejszych osiągnięć 
eksportowych zaliczyć należy: 

 �  rozwój sprzedaży w Danii
 �  wzrost sprzedaży w Czechach 
i na Słowacji – ok. 48 mln zł

 � duża dynamika sprzedaży 70% 
na rynku Uk – ok. 17,7 mln zł.

Jednocześnie firma uzyskała kilka 
ważnych certyfikacji dla swoich pro-
duktów na rynkach zagranicznych. 
Jako pierwszy i jedyny systemodaw-
ca w Wielkiej Brytanii oferuje w pełni 
certyfikowane systemy przeciwpo-
żarowe. Systemy Aluprof otrzymały 
certyfikat CERTiFiRE wydany przez 
EXOVA, gwarantujący najlepsze 
parametry wyrobów zgodne z naj-
nowszymi normami branżowymi 
oraz wyróżniające się nowoczes-
nym wzornictwem i najwyższą 
jakością rozwiązań technicznych. 

Aluprof jest w trakcie kilku waż-
nych procesów legalizacyjnych 
dla systemów Aluprof, m.in. na 
rynku belgijskim i francuskim. 

Zupełnie nowymi rynkami, których 
rozwój wraz z pierwszymi kontrak-
tami będzie kontynuowany w 2014 
roku, są Szwecja oraz łotwa.

INNOWACJE I INWEsTyCJE

Największą realizowaną inwestycją 
w Aluprof S.A. w 2013 była budowa 
nowej hali magazynowej w Bielsku-
-Białej o powierzchni użytkowej 
16,7 tys. metrów kwadratowych. 
Hala służyć będzie do przygotowy-

wania materiałów do transportu. 
Wyposażona będzie w system 
regałów, wózków i suwnic pomoc-
nych przy kompletacji zamówień. 

Dodatkowo w 2013 wykonane 
zostały modernizacje w istniejącej 
hali produkcyjnej i w magazynie 
surowców. Związane były z powsta-
niem dwukondygnacyjnego zaple-
cza szatniowego dla pracowników, 
z wymianą świetlików dachowych 
w magazynie oraz uruchomieniem 
nowej rozdzielni niskiego napięcia.

W 2014 r. zostanie rozpoczęta budo-
wa tak zwanego łącznika, czyli do-
datkowego budynku o powierzchni 
użytkowej 1,7 tys.  metrów 
kwadratowych. W przyszłości będzie 
tam funkcjonowała kolejna linia 
lakiernicza – tym razem z piono-
wym systemem malowania profili.

planowane jest uruchomienie no-
wego centrum obróbki chemicznej 
do przygotowania i zabezpieczenia 

powierzchni profili przed lakierowa-
niem oraz powstanie neutralizatora, 
umożliwiającego obróbkę ścieków 
z procesów technologicznych. 

W ramach sprawnego magazyno-
wania i komisjonowania akcesoriów 
firma zamierza zastosować automa-
tyczny system regałów windo-
wych typu logimat. Również dla 
usprawnienia obsługi gospodarki 
magazynowej ma zostać rozszerzo-
ny program komputerowy Baan.

Zakupione zostaną nowe maszyny 
(do pakowania profili lakiero-
wanych), wózki widłowe, samo-
chody, sprzęt informatyczny.

W 2014 roku planowana jest 
również rozbudowa powierzchni 
produkcyjno-magazynowo-
-biurowej w Opolu. 

Wszystkie działania inwestycyjne 
mają na celu sprostanie ciągłe-
mu rozwojowi firmy  i jeszcze 
sprawniejszej obsłudze klienta. 

Okiennice MB-sUNsHADEs

MB-OFFICE

 Fasady wentylowane typu rain-
screen – EXTRABOND i EXTRA-
BOND FR

Świetliki, dachy MB – sR60N
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Realizacje:

1. pomorski park Naukowo-
Technologiczny, Gdynia

2. Galeria katowice
3. program Centre, Węgry
4. Double Tree by Hilton, łódź
5. Ambassador, Warszawa
6. Centrum  Nanotechnologii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego
7. lexington Avenue, USA

Alchemia, Gdańsk Hotel Hilton, kijów libra Business Center, 
Warszawa

De Montfort University, 
Wielka Brytania 

Aquarius, Wrocław
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opakoWania GięTkiE (SOG)

Rok 2013 był dla Alupol packaging rokiem 
realizacji inwestycji i dynamicznego 
wzrostu eksportu. W tyskim zakładzie 
znajdującym się w katowickiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej zakończono proces 
uruchamiania i przekazano do eksploatacji: 

 � urządzenie do laminacji w systemach 
klejów rozpuszczalnikowych 
i bezrozpuszczalnikowych,

 � metalizer do nanoszenia powłok na 
tworzywa sztuczne, 

 � drukarkę fleksograficzną 8-kolorową,
 � drukarkę rotograwiurową 9-kolorową,
 � 9-warstwową linię do produkcji folii 
wysokobarierowych.

W ciągu ostatnich 4 lat na inwestycje 
w Segmencie Opakowań Giętkich wydano 
około 115 mln złotych. Dzięki temu w obu 
zakładach Alupol packaging w kętach 
i Tychach wykorzystywany jest najnowo-
cześniejszy sprzęt na bardzo wysokim 
poziomie technologicznym i o dużym 
potencjale produkcyjnym. Obecnie spółki: 
Alupol packaging S.A. i Alupol packaging 
kęty Sp. z o.o. dysponują 11 drukarkami (8 
drukarek roto i 3 flekso), 9 urządzeniami do 
laminacji, 5 urządzeniami do produkcji folii 
polietylenowej (2 linie 9-warstwowe i 3 
linie 3-warstwowe), 2 urządzeniami typu 
ekstruder tandem do ekstruzyjnej lamina-
cji i powlekania, 2 metalizerami, 3 liniami 
do produkcji cylindrów drukarskich oraz 
wieloma innymi maszynami i urządzenia-
mi uczestniczącymi w produkcji lamina-
tów opakowaniowych. 1

Alupol packaging konsekwentnie realizuje wizję przedsiębiorstwa 
rozwijającego się głównie w sposób organiczny, co pozwala mu 
na koncentrację i ścisły nadzór nad najbardziej zaawansowanymi 
technologiami w dwóch niezależnych lokalizacjach. 

Wieloletni, z sukcesem realizowany proces in-
westycyjny umożliwił opracowanie i wdrożenie 
innowacyjnych technologii, dzięki którym Alupol 
packaging stale poszerza swoje portfolio produktów 
oraz generuje znaczne wzrosty sprzedaży wyrobów. 
W 2013 roku uzyskano 8-procentowy wzrost wartości 
sprzedaży oraz 25-procentowy wzrost wartości 
sprzedaży eksportowej. SOG od wielu lat jest liderem 
na rynku producentów opakowań giętkich w polsce, 
a sukcesy w Europie osiąga głównie dzięki współ-
pracy z międzynarodowymi koncernami, takimi jak 
Nestle, Mondelez (wcześniej kraft Foods), Unilever, 
Dr. Oetker, AB Foods, D.E. Master Blenders 1753 (Sara 
lee). Dzięki szerokiej gamie oferowanych wyrobów, 

KLuczowe oBszAry 2013 
EKsPORT

25% wzrost sprzedaży eksportowej r./r.

40% udział eksportu w ogólnej sprzedaży 
segmentu

148,7 wartość sprzedaży eksportowej w mln zł

KlIENCI

NESTLE  rozszerzenie współpracy o nowe 
projekty opakowań na rynek niemiecki 
i francuski

AB FoodS rozpoczęcie regularnej produkcji 
laminatów do pakowania herbaty

RyNEK

opAkowANiA
do żywności 

chłodzonej

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

opAkowANiA
na produkty 

z wydłużonym 
terminem 

przydatności do 
spożycia

wzrost sprzedaży cienkich laminatów 
na bazie folii wysokobarierowych HBFTM 
(znacznie cieńszych niż wcześniej 
stosowane – redukcja gramatury do 
30%), znajdujących swoje zastosowanie 
w pakowaniu produktów z wydłużonym 
terminem przydatności do spożycia.

INWEsTyCJE

NowE 
urządzENiA

znaczne zwiększenie mocy 
produkcyjnych dzięki uruchomieniu 
nowych urządzeń (laminarki, 
metalizera, drukarki fleksograficznej, 
drukarki rotograwiurowej i linii do 
produkcji wysokobarierowych folii 
tworzywowych).
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posiadaniu back-upu produkcyj nego 
(zdublowanie w dwóch niezależnych 
lokalizacjach wszystkich podstawo-
wych procesów produkcyjnych) oraz 
innowacyjnym rozwiązaniom w za-
kresie promowania proekologicz-
nych laminatów, Alupol packaging 
stał się – jako dostawca opakowań 
– bardzo konkurencyjną alterna-
tywą dla największych koncernów 
międzynarodowych działających 
w branży opakowań giętkich. 
potwierdzeniem reprezentowania 
najwyższego europejskiego poziomu 
w zakresie jakości produkowanych 
opakowań, terminowości dostaw 
oraz know-how było przyznanie Alu-
pol packaging przez koncern Nestle, 
trzeci raz z rzędu, tytułu najlepsze-
go dostawcy opakowań giętkich do 
europejskich zakładów Nestle.

inwestycje 2013

1. Urządzenie do produkcji wysoko-

barierowych folii tworzywowych

2. laminarka

3. Metalizer

4. Drukarka flekso

5. Drukarka rotograwiurowa

Dzięki takim atutom w 2013 roku 

nastąpił szybki rozwój sprzedaży 

produktów dla odbiorców obsłu-

gujących rynki Europy Zachodniej. 

Nowe projekty opakowań na rynki 

niemiecki i francuski zrealizowane 

zostały w ramach stale posze-

rzanej kooperacji z koncernem 

Nestle, a także poprzez współpracę 

z innymi firmami poszukującymi 

dostawców z Europy Środkowo-

-Wschodniej. Dynamicznie rozwijały 

się również kontakty handlowe 

z odbiorcami np. z Holandii (Van 

Sillevoldt Rijst, Nordex) i Niemiec 

(Bruggen, Fuchs Gewurze).

Z kolei na rynku polskim sprzedaż 

produktów, pomimo kryzysowej 

sytuacji i bardzo dużej konkurencji, 

utrzymała się na podobnym pozio-

mie wartościowym w stosunku do 

przykładowe produkty na rynek 
francuski

przykładowe produkty na rynek 
niemiecki

roku poprzedniego. SOG w sposób 
ciągły prowadził jednak działania 
mające na celu pozyskiwanie no-
wych klientów. Na szczególne wy-
różnienie zasługuje fakt nawiązania 
współpracy z firmą AB Foods, kon-
fekcjonującą w polsce herbatę pod 
marką Twinings, która przeznaczona 
jest na rynki zachodnioeuropejskie. 
Wysokie wymagania tego partnera 
biznesowego odnośnie jakości dru-
ku na papierze i powlekania go poli-
etylenem spowodowały, że jedynie 
Alupol packaging, dzięki nowo-
czesnym drukarkom i urządzeniom 
typu ekstruder tandem, skutecznie 
przeszedł proces kwalifikacyjny 
i mógł spełnić wysokie wymagania. 
Sukces handlowy okazał się tym 
większy, że sprzedaż wyrobów dla 
tego klienta już w pierwszym roku 
dostaw znacząco wpłynęła na obrót 
całego segmentu.

Innowcyjne technologie 
i inwestycje 

Oddanie do eksploatacji drugiej 
w ciągu dwóch lat 9-warstwowej 
linii do produkcji folii wysoko-
barierowych HBFTM zbiegło się 
w czasie z dynamicznym wzro-
stem zainteresowania laminatami 
produkowanymi na ich bazie. Folie 
wysokobarierowe, w zależności od 
ich rodzaju, mogą mieć zastoso-
wanie do laminatów o różnym 
przeznaczeniu. Jednym z podsta-
wowych jest wykorzystanie ich do 
pakowania żywności chłodzonej 
(dań gotowych, wędlin, serów, ryb 
i mięsa). Wzrost popytu na tego 

typu opakowania następuje dzięki 
zmianom przyzwyczajeń żywienio-
wych konsumentów oraz dyna-
micznemu rozwojowi sieci sklepów 
dyskontowych, oferujących wiele 
tego typu produktów. Jest to obec-
nie najszybciej rosnąca część rynku 
opakowań dla produktów spożyw-
czych i zakłada się, że produkcja folii 
i laminatów wysokobarierowych do 
ich pakowania w kolejnych latach 
będzie systematycznie wzrastać. 
Dlatego Alupol packaging w 2013 
roku znacząco rozwinął sprzedaż 
laminatów w tym segmencie rynku. 
Sprzedaż wyrobów do pakowania 
żywności chłodzonej realizowana 
jest na rynki zagraniczne, takie jak 
niemiecki, holenderski, litewski, 
a także na rynek polski, w tym dla 
sieci handlowych Tesco, Biedronka 
oraz lidl, których produkty można 
kupić w całej Europie.

Cienkie laminaty na bazie folii wy-
sokobarierowych, oprócz zastoso-
wania do pakowania żywnosci chło-
dzonej, mogą być używane również 
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Obniżenie gramatury laminatów powoduje zmniejszenie ilości 

wytwarzanych odpadów opakowaniowych i przyczynia się w znacznym 

stopniu do ochrony środowiska naturalnego

Opakowania giętkie (SOG) cd. 

Główni klienci segmentu Opakowań Giętkich 

koncern  
Nestle

koncern  
AB Foods Food Care Van Sillevoldt  

Rijst
Chumak

Grupa 
Dr. Oetker

koncern  
perfetti  

van Melle
Servisoptorg

Grupa 
Maspex

Grupa 
prymat

koncern  
Mondelez 
(kraft Foods)

Grupa 
Mokate

 D.E. MASTER 
BlENDERS 

 1753
koncern  
Unilever

koncern  
Orkla 

(Rieber&Son)

1. AB Foods
2. Żywność chłodzona
3. produkty zapakowane w laminaty 

na bazie wielowarstwowych 
wysokobarierowych folii HBFTM

do pakowania produków sypkich 
o wydłużonym okresie przydatno-
ści do spożycia. Jest to możliwe 
dzięki specyficznym własnościom 
tych materiałów. Zastosowanie w 
procesie produkcyjnym wysoko-
barierowych surowców tworzywo-
wych i łączenie ich z tradycyjnymi 
poliolefinami pozwala na uzyskanie 
folii o niskiej przenikalności gazów, 
wilgoci, aromatów, bardzo dobrych 
własnościach zgrzewalnych, me-
chanicznych i optycznych. Dzięki 
tym parametrom niejednokrotnie 
2, 3-warstwowe laminaty na ich 
bazie mogą zastąpić istniejące na 
rynku laminaty 3, 4, 5-warstwowe, 
zawierające w swej strukturze 
aluminium, tworzywo sztuczne i 
papier. Charakteryzują się przy tym 
dużo niższą gramaturą i lepszymi 
cechami w zakresie utylizacji. 
Jest to więc technologia mniej 
materiałochłonna niż stosowana 
dotychczas. Dodatkowo, obniżenie 
gramatury laminatów powoduje 
zmniejszenie ilości wytwarzanych 
odpadów opakowaniowych i przy-
czynia się w znacznym stopniu do 
ochrony środowiska naturalnego.

Alupol packaging konsekwentnie 
realizuje wizję przedsiębiorstwa 
rozwijającego się głównie w spo-
sób organiczny, co pozwala mu 
na koncentrację i ścisły nadzór 
nad najbardziej zaawansowanymi 
technologiami w dwóch nieza-
leżnych lokalizacjach. pozwala to 
także na realizowanie inwestycji 
w najnowocześniejsze maszyny 

i urządzenia, pozwalające corocznie 
znacząco zwiększać sprzedaż 
laminatów wysoce innowacyjnych 
w skali europejskiej. Następujący 
dzięki temu rozwój technologiczny 
i poszerzanie portfolio Segmentu 
Opakowań Giętkich o coraz to 
nowe produkty umacnia jego pozy-
cję wśród najbardziej liczących się 
producentów opakowań w Europie. 
W kolejnych latach nadal rozwijane 
będą zaawansowane technologie, 
wykorzystujące wielowarstwowe 
folie wysokobarierowe (w tym 
również w funkcją wielokrotnego 
otwierania i zamykania „reclosable”), 
jak również proekologiczne techno-
logie produkcji laminatów na bazie 
papieru (w tym z folią aluminiową 
oraz powłokami tworzywowymi). 

Bardzo gwałtowny przyrost sprze-
daży laminatów na bazie papieru 
(Nestle Deutschland, AB Foods) 
spowodował całkowite obłożenie 
urządzeń przeznaczonych do 
produkcji tego typu asortymentu. 
Aby zagwarantować klientom ter-
minową realizację zleceń, w 2014 
roku uruchomione zostanie kolejne, 
trzecie urządzenie typu ekstruder 
tandem. 

Europejskie trendy obniżania kosz-

tów z zakresie produkcji opakowań 

giętkich zmuszają dostawców do 

ciągłych działań innowacyjnych. Często 

jest to realizowane poprzez redukcję 

grubości wytwarzanych laminatów przy 

jednoczesnym utrzymaniu zbliżonych 

własności barierowych. Duże zaintere-

sowanie tzw. pocienianiem laminatów 

wykazują praktycznie wszyscy odbiorcy 

opakowań, zarówno koncerny między-

narodowe, jak i producenci lokalni. Nie 

bez znaczenia jest fakt, że w tym wy-

padku aspekty ekonomiczne łączą się 

z aspektami ekologicznymi, ponieważ 

cieńsze opakowania oznaczają nie tylko 

niższą cenę, ale również zmniejszenie 

masy opakowań wprowadzanych do 

środowiska naturalnego nawet o 30%. 

postęp technologiczny w zakresie two-

rzenia nowoczesnych folii barierowych 

i tańszych laminatów z ich udziałem 

spowodował już w wielu segmentach 

rynku wypieranie i zastępowanie nimi 

tradycyjnych struktur laminatów. Jest to 

drugie, istotne zastosowanie folii wyso-

kobarierowych, a innowacyjne działania 

Alupol packaging w tym zakresie przy-

niosły w ubiegłym roku znaczący wzrost 

sprzedaży laminatów na ich bazie. 
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 Koncentraty spożywcze 65%

Cukiernicza 10% 

Tłuszczowa 3% 

Chemiczna 3%  

Żywność chłodzona 2%  
Farmaceutyczna 1%  

Pozostałe 14%  

Mleczarska 2%  

sprzedaż eksportowa
148 657 

Eksport

Obszary eksportu

Zakłady w polsce

Biura Handlowe

wzrost 
wartości 
sprzedaży

wzrost 
wartości 
sprzedaży 
eksportowej

8%

25%
sprzedaż w mln PlN

250

325

400

20132012201120102009

291,8

312,6

345,8 343,7

371,8

tys.
PLN

Zgodnie z realizowaną strategią Alupol packaging 

jest zainteresowany rozwojem we wszystkich 

obsługiwanych branżach, jednak koncentruje się 

głównie na branży koncentratów spożywczych 

(65% udział w ogólnej sprzedaży). posiadanie 

nowoczesnego parku maszynowego, a co za tym 

idzie szerokiego portfolio laminatów dla tej bran-

ży, daje Alupol packaging możliwość skutecznego 

konkurowania z największymi potentatami w sek-

torze produkcji opakowań giętkich w Europie. 

podobnie jak w roku 2013, również w 2014 roku Alupol packaging zamierza kontynuować 

politykę symetrycznego rozwoju eksportu, tak w kierunku wschodnim, jak i zachodnim, 

gdzie sprzedaż będzie realizowana głównie poprzez współpracę z największymi koncernami 

międzynarodowymi. ponadto nadal rozwijana będzie współpraca z największymi 

producentami lokalnymi, a także dostawcami wyrobów typu private labels.

sprzedaż wg branż
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usługi BUDOWlANE (SUB)

pomimo mniejszej liczby planowanych inwestycji segment budowlany 
pozostanie źródłem pozyskiwania wielu kontraktów. W fazie przetargowej 
lub planowania znajduje się kilkadziesiąt znaczących inwestycji, z których 
zdecydowana większość zlokalizowana jest w 10 największych miastach 
polski. Znaczącej poprawy sytuacji w tym segmencie można oczekiwać wraz 
ze startem inwestycji współfi nansowanych ze środków UE na lata 2014-2020.

140 mln zł
Wartość podpisanych 
kontraktów drogowych 
w 2013 r.

Inwestycja Marina

Europejskie Centrum solidarności, Gdańsk  Campus Derendorf

W 2013 roku działania handlowe i operacyjne spółki 
Metalplast Stolarka zostały skierowane na rynki zagra-
niczne i budownictwo drogowe ze względu na trudną 
sytuację na rynku krajowym, wywołaną spadkiem in-
westycji budowlanych, ostrą konkurencją cenową pa-
nującą na rynku w ostatnich latach, brakiem środków 
z projektów unijnych oraz zakończeniem inwestycji na 
EURO 2012. To właśnie eksport i drogownictwo zostały 
uznane przez spółkę za obszary biznesowe, zapew-
niające bezpieczeństwo działalności fi rmy w krótkim 
i średnioterminowym horyzoncie czasowym. 

przyjęcie takiej strategii było efektem problemów 
fi nansowych całej polskiej branży budowlanej i dużych 
graczy rynkowych. pomimo tego Spółka żywi jednak 
nadzieję na ożywienie w 2014 roku i „samooczysz-
czenie” się rynku z fi rm, co pozwoli skorzystać tym 
przedsiębiorstwom, które zdołały przetrwać dwa lata 
turbulencji rynkowych i w międzyczasie dobrze przy-
gotować się do realizacji inwestycji. 

KONTRAKTy DROGOWE

W 2013 roku Spółka podpisała szereg kontraktów 
drogowych, których łączna wartość oscylowała wokół 
kwoty 140 mln zł. Do oferty handlowej, w której 
znajdują się produkty takie, jak: panel zielona ściana 
i panel przezierny (szklany), wprowadzono nowy pro-

dukt – panel aluminiowy, który wykorzystywany jest jako 
wypełnienie ekranów przeciwdźwiękowych. Równocześ-
nie z jego produkcją w polsce Spółka podjęła starania 
o oznaczenie CE nowego produktu, co w przyszłości 
pozwoli na eksport tego produktu na rynki zagraniczne. 
Spółka zamierza dalej rozwijać swoje portfolio produk-
tów, gdyż rynek budownictwa drogowego pozostaje 
bardzo atrakcyjnym sektorem działalności biznesowej; 
łącznie na inwestycje w latach 2013-2020 GDDkiA ma 
przeznaczyć blisko 80 miliardów zł. Do końca 2015 roku 
według generalnej dyrekcji oddanych zostanie 474 km 
autostrad i 335 km dróg ekspresowych. 

RyNEK ZAGRANICZNy

UsA

Spółka kontynuowała rozpoczęty w 2007 roku pro-
ces „podboju” rynku amerykańskiego. W 2013 roku 
portfolio spółki zostało wzbogacone o kolejne dwa 
kontrakty realizowane wspólnie z fi rmą Time Square 
Construction&Development, tj. lexington Avenue w No-

2013

2012

2011

2010

2009

132,4

224,0

168,9

83,9

111,7

Ekrany 47,7%

Obiekty 47,3%

Stolarka 4,0%

sprzedaż wg grup 
asortymentowych

Wartość sprzedaży (w mln zł)



 
 

Goleszów
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ok. 300 mld euro
wartość

niemieckiego rynku  
budowlanego

Nowe kontrakty:

wym Jorku i Hotel Marriott, również 
zlokalizowany w Nowym Jorku. Na 
potrzeby realizacji kontraktu lexing-
ton Avenue konieczne było stworze-
nie nowego systemu MB-SE80SG, 
który powstał we współpracy 
z firmą Aluprof. Nowy system został 
zaakceptowany przez inwestora 
i pomyślnie przeszedł badania 
w amerykańskim laboratorium. 

BElGIA I ANGlIA

– to nowe kierunki eksportowe: 
w 2013 r. Spółka zdobyła i częściowo 
zrealizowała dwa pierwsze kontrakty 
belgijskie podpisane z klientem 
z grupy Eiffage – firmą Antwerpse 
Bouwwerken na realizację obiektu 
użyteczności publicznej (ratusz 
Torhout) oraz obiektu mieszka-
niowego luchtbal. Na potrzeby 
kontraktów w belgijskim labora-
torium został poddany badaniom 
system MB70, który z powodzeniem 
przeszedł wszystkie testy. W 2013 
roku Spółka podpisała również 
pierwszy kontrakt z angielską firmą 
Mayport dotyczący realizacji obiektu 
sakralnego „Our lady of lourdes” 
(wartość kontraktu 66 tys. euro). 

NIEMCy

W 2013 r. Spółka realizowała podpi-
sane w 2012 r. kontrakty – tj. klinikę 
w Bad Homburg i klinikę Usingen. 
Udało się również pozyskać i częś-
ciowo zrealizować kolejne kontrakty: 
Campus Derendorf – obiekt uży-
teczności publicznej, pandion D`Or 
oraz Grafental – obiekty mieszka-
niowe. Ogólnie niemiecki rynek 
budowlany to perspektywiczny 

rynek wart ok. 300 mld euro i jest 
dziś jednym z największych w Euro-
pie. Daje to nadzieje na kontynuację 
ekspansji spółki w 2014 r.

PROMOCJA

W 2013 roku Spółka uruchomiła 
produkcję panelu aluminiowego 
– wykorzystywanego w budowni-
ctwie drogowym jako wypełnienie 
ekranów przeciwdźwiękowych. 
Firma planuje rozwój już zdobytych 
rynków zagranicznych oraz zdoby-
wanie nowych rynków eksporto-
wych poprzez: 

 � nowe kanały sprzedaży, 
odbudowanie rynku 
podstawowego sprzedaży okien 
i drzwi / stolarki specjalistycznej

 � uzyskanie znaku CE na panel 
aluminiowy i sprzedaż produktu 
na rynki zachodnie.

pomimo mniejszej liczby pla-
nowanych inwestycji segment 
budowlany wciąż będzie dostarczał 
wykonawcom wielu kontraktów. 
W fazie przetargowej lub planowa-
nia znajduje się kilkadziesiąt znaczą-
cych inwestycji, z których zdecydo-
wana większość zlokalizowana jest 
w 10 największych miastach polski. 
Znacznej poprawy sytuacji w tym 
segmencie oczekiwać można od 
2015 roku wraz ze startem inwesty-
cji współfinansowanych z budżetu 
unijnego na lata 2014-2020. po 
trudnym 2013 roku kolejne lata 
mogą przynieść stabilizację i odbicie 
w 2015 roku. Fundusze unijne na 
lata 2014-2020 będą dużym impul-
sem dla budownictwa w polsce, 

Realizacje na rynku 

niemieckim w 2013 r: 

 � klinika Usingen
 � klinika Bad Homburg
 � Campus Derendorf
 � pandion D’Or
 � Grafental

 � Ratusz Torhout
 � Obiekt mieszkaniowy luchtbal
 � Obiekt sakralny „Our lady of 
lourdes”

a od 2014 r. spodziewamy się oży-
wienia na rynku budowlanym wraz 
z uruchamianiem projektów z nowej 
perspektywy finansowej UE. 

Zadania, jakie stawia sobie Spółka 
w najbliższym okresie, to:

 � zwiększenie efektywności 
funkcjonowania

 � poprawa procesów zakupu
 � optymalizacja finansowania.

Eksport

Obszary eksportu

Siedziba

Pandion D’Or    
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akcesoRia BUDOWlANE (SAB)

przy dużej dynamice zmian zachodzących na ryn-
kach krajowym i zagranicznych, Spółka prowadzi 
działalność w trudnym otoczeniu konkurencyjnym, 
w którym dominującą rolę odgrywają zachodni 
globalni producenci.

W kraju miniony rok okazał się okresem dalszego 
spowolnienia gospodarczego, a rynek stolarki był 
rynkiem silne uzależnionym od ogólnej sytuacji 
w budownictwie. Do czynników ograniczających 
sprzedaż należy zaliczyć brak płynności finansowej 
odbiorców, jak również ograniczone nakłady na 
prace termomodernizacyjne i nowe budownictwo.

Zaistniała sytuacja rynkowa, rosnąca świadomość, 
jak również oczekiwania klienta końcowego, 
a przede wszystkim silna konkurencja sprawiają, iż 
rynek producentów stolarki budowlanej dynamicz-
nie ewoluuje. Mamy do czynienia z postępującą 
koncentracją produkcji w rękach dużych producen-
tów. Mniejsi producenci zmuszeni są do przeprofi-
lowania swojej działalności. Częściowo ograniczają 
produkcję, przestawiając się na dystrybucję czy 
usługi montażowe, lub zmuszeni są do likwidacji 
swojej działalności. 

Sytuację w branży poprawiały dobre wyniki ekspor-
towe krajowych producentów stolarki. 

Metalplast karo Złotów konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, 
w której najważniejszymi kierunkami są ekspansja na rynki 
zagraniczne, rozwój produktowy, inwestycje w zakresie automatyzacji 
produkcji, nowych technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych.

Niezależnie od sytuacji w branży, Spółka systema-
tycznie pozyskuje nowych odbiorców. 

U nowych kontrahentów ulokowano produkty 
o wartości 3,35 mln zł. Wprowadzenie nowych roz-
wiązań powinno pozwolić na dalsze umacnianie 
wiodących kanałów sprzedaży i aktywne poszuki-
wanie kolejnych możliwości wzrostu. 

Warte podkreślenia jest nawiązanie przez Me-
talplast karo Złotów współpracy z wiodącymi 
producentami okien, jak Drutex, Oknoplast czy 
Dobroplast. Firma co prawda nie jest jeszcze 
w stanie obsłużyć ich ogromnej produkcji okiennej, 
ale w innych rozwiązaniach staje się sprawdzonym 
partnerem.

Niewątpliwym wsparciem w trudnej i mało 
stabilnej sytuacji rynkowej jest sprzedaż produk-
tów do spółek Grupy kapitałowej kęty; wartość 
tej sprzedaży osiągnęła 12,4 mln zł. kontynuu-
jąc i sukcesywnie wdrażając kolejne produkty 
z zakresu akcesoriów, oprzyrządowania, odlewów 
aluminiowych i tworzywowych, udało się uzyskać 
oczekiwane wyniki. Dobrą prognozą na kolejne 
lata, dodatkowo zacieśniającą współpracę oraz 
zapewniającą dalsze wzrosty, jest zaplanowane 
wdrożenie okuć obwiedniowych do systemów 
aluminiowych „eurorowek”.

Okucia

Zamki
Przychody ze sprzedaży (mln zł)

40,3
2013

2012

2011

2010

2009

40,3

38,2

38,0

37,6

53,6

KLuczowe oBszAry 2013 
EKsPORT

37% wzrost sprzedaży eksportowej 
r./r.

30% udział w ogólnej sprzedaży 
segmentu

NOWE RyNKI

ChorwACjA,  
SłowACjA

 pozyskanie nowych klientów

roSjA, 
BiAłoruś

 nowy dystrybutor na rynkach 
wschodnich

          NOWE PRODUKTy                                                         
okuCiE  

roMB dyNAMiC
 rozpoczęcie produkcji nowego 
okucia Romb Dynamic.

 440 iNdEkSów  
SprzEdAżowyCh

INWEsTyCJE

ModErNizACjA  
gALwANizErNi

 całkowita przebudowa 
linii w celu uzyskania 
powłoki o podwyższonych 
parametrach antykorozyjnych

zAkup prASy  
o NACiSku 160 

ToN 

 zwiększenie możliwości 
produkcyjnych



Okucie TAKT 2%Inne 3%

Usługi 4%

Zamki 4%

Przyrządy 6%

Akcesoria tworzywowe 6%

Odlewy 7%

Akcesoria stalowe 8%

Okucia obwiedniowe 61% 

SAB

 

 
 

Złotów
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Samo natomiast usytuowanie Me-
talplastu karo Złotów w strukturze 
grupy kapitałowej daje gwaran-
cję jego rozwoju oraz sukcesów 
rynkowych.

Trudna sytuacja gospodarcza nie 
ominęła również rynków ekspor-
towych. paradoksalnie wszystkie 
opisane czynniki dotyczące rynku 
krajowego można odnieść również 
do rynków zagranicznych, gdzie 
we znaki dawała się wszechobecna 
konkurencja turecka i chińska. Tym 
większą satysfakcję przyniósł wzrost 
sprzedaży na rynek rosyjski, gdzie 
Spółka podpisała w 2013 roku 
kontrakt z nowym dużym odbiorcą, 
który jest jednym z liderujących 
dostawców elementów dla stolarki 
okiennej w Rosji oraz posiada sieć 
sprzedaży rozlokowaną na teryto-
rium Federacji Rosyjskiej – około 20 
oddziałów. Tylko w 2013 r. sprzedaż 
do fi rmy wyniosła 2,8 mln zł. Zakła-
da się, iż zarówno wprowadzone 
modernizacje w okuciu, jak również 
zaplanowana kampania reklamowa 
pozwolą znacznie zwiększyć sprze-
daż w  2014 roku.

Choć głównym rynkiem obsługi-
wanym przez Spółkę jest polska, 
to sprzedaż na rynki zagraniczne 
sukcesywnie wzrasta. W 2013 roku 
całkowita sprzedaż eksportowa 

wyniosła blisko 12 mln zł i była 
o około 37 procent wyższa niż 
w roku poprzednim. W 2013 roku 
wolumenowy udział sprzedaży 
poza granice kraju wyniósł około 
30%. Nasze produkty są bezpośred-
nio eksportowane do 14 krajów.

Głównymi odbiorcami na rynkach 
zagranicznych są fi rmy z takich 
krajów, jak: Rosja, Białoruś, Ukraina, 
Bułgaria, Rumunia, Węgry, litwa.

Zgodnie z realizowaną strategią 
Metalplast karo Złotów dąży do 
rozwoju sprzedaży we wszystkich 
oferowanych grupach produk-
towych. Spółka koncentruje się 
przede wszystkim na okuciach 
obwiedniowych oraz akcesoriach 
i oprzyrządowaniu na potrzeby 
Aluprof S.A. W 2013 roku założono 
około 440 indeksów sprzedażo-
wych, w tym około 160 na potrzeby 
spółki Aluprof.

W wielu grupach produktowych 
Spółka wprowadziła nowe rozwią-
zania i modernizacje, dzięki którym 
może zaoferować nowe, doskonal-
sze jakościowo produkty i usługi. 
Rozwój produktowy, inwestycje 
w zakresie automatyzacji produkcji, 
nowych technologii oraz rozwią-
zań konstrukcyjnych nie byłyby 
możliwe, gdyby nie inwestycje. 

W 2013 roku Metalplast karo Zło-
tów wzbogacił się o co najmniej 
kilka inwestycji technologicznych. 
Do najważniejszych należały: 
przebudowa galwanizerni, zakup 
prasy mimośrodowej o nacisku 
160 ton oraz uruchomienie własnej 
szlifi erni do pokryw aluminiowych 
produkowanych na potrzeby Alu-
prof w Opolu.

Wyniki osiągnięte w 2013 roku 
skłaniają do optymizmu w spra-
wie przyszłego rozwoju fi rmy. 
plany zakładają dalsze umacnianie 
pozycji Spółki na rynkach krajowym 

Eksport

Obszary eksportu

Siedziba

sprzedaż według produktów

wzrost 
sprzedaży 
esportowej37%

Główne kierunki eksportu: Rosja, Białoruś, 

Ukraina, Bułgaria, Rumunia, Węgry, litwa.

i zagranicznych oraz budowanie 
wizerunku silnego, innowacyjne-
go i prężnego partnera. ponadto 
wyniki osiągnięte w 2013 roku, 
a także stabilna sytuacja fi nanso-
wa Spółki będą bazą dla realizacji 
ambitnych projektów rozwojowych 
w najbliższych latach, co przyczyni 
się do poprawy konkurencyjności 
Metalplast karo Złotów. 

30%
udział 
w ogólnej  
sprzedaży 
segmentu
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systemy transportowe

alu trans system konsekwentnie realizuje strategię rozwoju poprzez 
wzrost sprzedaży gotowych produktów do dealerów samochodowych, 
pracując jednocześnie nad nowymi rozwiązaniami, uwzględniającymi 
zwiększenie ładowności i funkcjonalności pojazdów.

pierwsza połowa 2013 roku była kontynuacją 

osłabienia z lat poprzednich i było to wspólną cechą 

dla całego rynku motoryzacyjnego zarówno w kraju, 

jak i w całej europie. Dopiero w drugiej połowie roku 

nastąpiła zauważalna poprawa sytuacji w branży, 

na co wpływ miało ogólne ożywienie gospodarcze, 

a bezpośrednio dla pozycji rynkowej ats zmiany 

przepisów dotyczące rejestracji nowych pojazdów. 

ats jako jedna z niewielu firm w polsce była do 

tych zmian przygotowana i posiadała homologacje 

europejskie na większość modeli. wcześniejsze in-

westycje przyniosły wymierne efekty, gdzie pomimo 

tendencji spadkowej spółka odnotowała ilościowy 

wzrost sprzedaży o 6%. Zmiany organizacyjne także 

miały wpływ na wzrost sprzedaży. Z informacji 

otrzymanych bezpośrednio od klientów wiadomo, 

że bardzo dobrym pomysłem okazały się regionalne 

dwuosobowe zespoły sprzedażowe, składające się 

z handlowców w terenie i osób z Działu obsługi 

Klienta, co zapewniło poprawę komunikacji, a prze-

de wszystkim skrócenie czasu realizacji zamówień.

Dzięki intensywnym działaniom sprzedażowym udało 

się rozwinąć współpracę handlową z dealerami takich 

marek, jak Fiat professional, Iveco, Mercedes i Ford. 

w związku z rosnącym zainteresowaniem gotowymi 

produktami planowane jest rozpoczęcie produkcji 

izolowanych paneli ściennych. Umożliwią one pro-

dukcję nadwozi izolowanych do przewozu artykułów, 

które wymagają transportu w kontrolowanej tempe-

raturze. Dzięki rozwojowi współpracy z importerami 

i dealerami uruchomiony został proces uzyskania ho-

mologacji europejskiej dla kolejnych marek pojazdów. 

spółka postrzegana jest przez odbiorców jako 

stabilny, rzetelny partner z dużymi możliwościami 

rozwojowymi, mający silne oparcie w GKK. poprzez 

kreowanie marki truck-Body zwiększamy udział w ryn-

ku w zakresie sprzedaży nadwozi oraz utrzymujemy 

współpracę z wiodącymi firmami zabudowującymi 

w zakresie sprzedaży profili i akcesoriów. 

Wywrotka 3-stronna 
z podłogą aluminiową / 
transport materiałów sypkich 
/ budowlana 

Kontener aluminiowy z przesuwnym dachem / 
transport / komunalna / wprowadzono w listopadzie 
2013

Zawias aluminiowy do burt / nadwozia 
skrzyniowe / transportowa

Certyfikat ISO

KLUCZOWE OBSZARY 2013 

wprowadzenie  systemu do produkcji 
nadwozi przestrzennych

szkolenia produktowe dla dealerów 
samochodów IVeCo

zakup stołów próżniowych 
do produkcji paneli 
izolowanych



Nowe projekty 

System do produkcji nadwozi przestrzennych
Dzięki dynamicznej pracy Działu Rozwoju produktu w ATS 
oraz ścisłej współpracy klientami oraz innymi spółkami Grupy 
kapitałowej, w tym z Segmentem Wyrobów Wyciskanych, 
udało się zaprojektować i wdrożyć kompletny system do 
produkcji nadwozi przestrzennych dla całej gamy pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 t. W 2013 roku 
nastąpił wartościowy wzrost sprzedaży profi li do kluczowego 
klienta o 73%. 

Nowoczesna wiedza

Szkolenia produktowe. Ze względu na wprowadzenie 
do oferty innowacyjnych rozwiązań, chcąc przybliżyć je 
klientom, Spółka przeprowadziła szkolenia produktowe 
dla dealerów marki iveco. Zaowocowało to nawiązaniem 
ścisłej współpracy handlowej z wiodącymi dealerami marki, 
a w efekcie zwiększyło ilościową sprzedaż nadwozi do iveco 
o 662% (z 13 sztuk w 2012 rok do 99 sztuk w 2013 roku).

Nowe inwestycje 

Stoły próżniowe. Zgodnie z założoną strategią rozwoju 
Spółka zakupiła stoły próżniowe do produkcji paneli. pozwoli 
to na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców, 
obniżenie kosztów, skrócenie czasu dostawy, poszerzenie 
oferty zarówno dla dealerów, jak i fi rm kooperujących oraz 
docelowo poszerzenie oferty o własne nadwozie izolowane. 
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Wzrastająca popularność produk-
tów spółki oraz zbudowane silne 
relacje biznesowe zaowocowały 
zaproszeniem przez lidera rynku 
samochodów lCV do zwiedzania 
fabryki połączonego z prezentacją 
nowego modelu My2014.

Ugruntowana pozycja Spółki 
pozwala na swobodną kontynuację 
udziału w realizacjach dużych pro-
jektów w zakresie dostaw nadwozi 
w kolejnych latach. istotnym faktem 
są już wygrane i zrealizowane pro-
jekty, w których odbiorcy oczekują 
wsparcia na etapie wyboru nadwo-
zia oraz wymagają pełnej obsługi 
posprzedażnej.

Kontener z ogrzewaniem / 
transport roślin / ogrodnictwo 

sprzedaż 
wg grup asortymentowych

sprzedaż nadwozi do 
dealerów samochodowych

2012

19%
2013

 361 szt.

 431 szt.

Towary 53,21%

Inne 1,93%

Produkty 44,86%

  Przykładowe realizacje spółki Alu Trans system. 
Zapraszamy do odwiedzin stron: 

https://picasaweb.google.com/114404839146539577036 
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odpoWiedzialność kORpORACyJNA

Misja, wizja i wartości firmy oddają podejście Grupy kęty, a szerzej 
Grupy kapitałowej, do obszaru społecznej odpowiedzialności 
biznesu. praktyki CSR są w niej standardem, nie obowiązkiem. 

Zarządy wszystkich spółek wcho-
dzących w skład Grupy kapitałowej 
świadomie i dobrowolnie, już 
na etapie budowania strategii, 
uwzględniają interesy społeczne, 
ochronę środowiska, a także relacje 
z różnymi grupami interesariuszy. 
Bycie odpowiedzialnym dla całej 
Grupy nie oznacza tylko spełnienia 
wszystkich wymogów formal-
nych i prawnych, ale oprócz tego 
zwiększone inwestycje w zasoby 
ludzkie, w ochronę środowiska 

i relacje z otoczeniem firmy, czyli 
dobrowolne zaangażowanie. 

Społeczną twarzą Grupy kapitało-
wej Grupy kęty S.A. jest powołana 
w sierpniu 2011 roku FUNDACJA 
GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBE-
SKIDZIA. Działalność tej organizacji 
skupia się głównie na niesieniu 
pomocy wychowankom placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 
i domów dziecka w zdobywaniu 
wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, 

Projekty Fundacji:
 � Młodzieżowa Akademia 
Dokształcania

 � Start w Dorosłość
 � Gwiazdka Dziecięcych Marzeń
 � „Czy można polubić Einsteina?” www.dziecipodbeskidzia.com

Fundacja Grupa kęty Dzieciom 

podbeskidzia pomaga wychowan-

kom placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych w edukacji, rozwijaniu 

zainteresowań i ułatwieniu startu 

w dorosłość. Fundacja wspiera pro-

gram nauczania tych dzieci.

które w konsekwencji umożliwiają 
im lepszy start w dorosłe, samo-
dzielne życie. Fundacja stawia sobie 
również za cel wyrównywanie szans 
tych dzieci poprzez aktywny udział 
w różnych lokalnych i ogólnopol-
skich wydarzeniach kulturalno-spor-
towych. NA LEPSZY START – to 
hasło, które od początku przyświeca 
działalności Fundacji. Na koniec 
2013 roku wspierała ona czynnie 
6 placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych z powiatów: bielskiego, 
pszczyńskiego, cieszyńskiego, 
oświęcimskiego i żywieckiego. łącz-
nie wraz z młodzieżą przechodzącą 
etap usamodzielnienia się, którą 
również wspiera Fundacja, pod jej 
opieką znalazło się blisko 200 osób. 

180
Gwiazdka  

Dziecięcych 
Marzeń

7
stałych  

miejsc pracy 

paczek
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PROGRAMy FUNDACJI

Fundacja realizuje założone cele 
poprzez indywidualne i ogólne 
programy dla podopiecznych. Jed-
nym z programów indywidualnych 
jest MłODZiEŻOWA AkADEMiA 
DOkSZTAłCANiA, w ramach 
której w roku szkolnym 2012/2013 
z korepetycji z przedmiotów 
ścisłych i języka obcego korzy-
stało 18 podopiecznych; dwoje 
z nich z sukcesem zdało egzamin 
dojrzałości, pozostali otrzymali 
promocje do następnych klas. 

kolejnym programem jest START 
W DOROSłOŚĆ, w ramach którego 
realizowany jest projekt Moja 
praca – Moja przyszłość. Dzięki 
potencjałowi Grupy kapitałowej 
i jej otoczeniu w 2013 roku stałe 
i czasowe zatrudnienie znalazło 
dziewięcioro podopiecznych. 
praca dla tych młodych ludzi to 
najważniejsze dobro – potencjał 
Grupy i jej otoczenia umożliwiają 
im podjęcie pracy w prężnej, 
dynamicznej firmie, spełniającej 
wszelkie standardy zatrudnienia. 

Oprócz indywidualnych progra-
mów usamodzielniania Fundacja 
angażuje się również w większe 
projekty, skierowane do szerszego 
grona ośrodków i placówek wy-

gRupa kęTy DZiECiOM pODBESkiDZiA

Grupa kęty podejmuje działania w obszarach 
wyrównywania szans młodych ludzi, którzy 
zostali skrzywdzeni przez los i u progu 
dorosłości są zdani wyłącznie na siebie 

chowawczych, jak również rodzin 
zastępczych. Jedną z cyklicznych 
akcji jest, zorganizowana już po 
raz trzeci, GWiAZDkA DZiECię-
CyCH MARZEŃ. Z roku na rok 
akcja zyskuje większe poparcie 
i zaangażowanie wśród załogi. 
listy z marzeniami dzieci z domów 
dziecka trafiają na świątecz-
ne choinki w spółkach Grupy 
kapitałowej, po czym pracownicy 
je czytają, a następnie realizują 
marzenia dzieci, przygotowując 
prezenty. W 2013 roku aż 180 
dzieci otrzymało podarunki przy-
gotowane przez pracowników. 

Bardzo ciekawą inicjatywą, której 
efektem był kalendarz fundacyj-
ny, był program S JAk SZTUkA, 
w ramach którego zorganizowano 
konkurs plastyczny „kim chciał-
bym zostać, jak dorosnę?”. Do 
Fundacji spłynęło 81 prac z sześciu 
placówek. Wszystkie dzieci biorące 
udział w konkursie otrzymały 
nagrody. Fundacja zorganizo-
wała wystawę prac i uroczyste 
wręczenie dyplomów i wyróżnień 
w kinie wraz z projekcją  filmu. 
Dwanaście wyróżnionych prac 
trafiło do kalendarza fundacyjnego, 
którego wydawcą i fundatorem 
został Zarząd Grupy kęty S.A. 
kalendarz trafił do klientów wszyst-
kich spółek Grupy kapitałowej.

Projekty Fundacji:
 � S jak Sztuka

 � kalendarz fundacyjny

Projekty Fundacji:
 � Trzecia edycja programu 
Gwiazdka Dziecięcych Marzeń. 
Rozdano 180 paczek.

ok.10 tys.

realizajca programu 
„S jak sztuka”

ok. 31 tys.

korepetycje dla 
wychowanków 

domów dziecka
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ze zbiórką publiczną; Fundacja 
oferowała cegiełki o wartości 10 zł 
oraz była prowadzona licytacja 
gadżetów sportowych. łącznie 
zebrano 4090,49 zł. pieniądze – 
zgodnie z celem zbiórki – trafiły 
na konto domu dziecka w kętach, 
a imprezę zakończyła akcja Balonik 
do nieba – kilkaset nadmuchanych 
helem kolorowych baloników 
uleciało wysoko w przestworza.  

Grupa kęty poprzez powyższe 
działania, a przede wszystkim 
działania podjęte w obszarach 
wyrównywania szans młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem społecz-
nym, chce zwrócić większą uwagę 
środowiska, pracowników, firm oraz 
instytucji działających w regionie 
na konieczność niesienia większej 
i skuteczniejszej pomocy młodym 
ludziom, którzy zostali skrzywdze-
ni przez los i u progu dorosłości 
są zdani wyłącznie na siebie.  

FUNDACJA WsPIERA 
PRACOWNIKÓW

Grupa kapitałowa kęty zatrudnia 
3450 osób, które pracują w kil-
kunastu spółkach i zakładach 
produkcyjnych w kraju i za granicą. 
Jednym z najważniejszych celów, 
jakie Fundacja stawia sobie wobec 
tej grupy osób, jest niesienie im 
pomocy w przypadku wystąpienia 
takiej konieczności. – Chcę, aby 

każdy pracownik Grupy Kapitałowej 

miał świadomość, iż w przypadku 

jakichkolwiek zdarzeń losowych lub 

innej trudnej sytuacji życiowej nie jest 

sam, że pracuje w dużej organiza-

cji, że wzajemnie możemy sobie 

pomagać – mówi Dariusz Mańko, 
prezes Zarządu – To przyświecało 

naszej wizji, kiedy w 2011 powoły-

waliśmy Fundację. W 2013 roku 
ponad połowa bezpośredniej 

pomocy materialnej, którą udzieliła 
Fundacj,a trafia do pracowników 
spółek Grupy kapitałowej.  

BAlONIK DO NIEBA 

Filozofią Fundacji jest łączenie 
działań skierowanych dla pod-
opiecznych Fundacji z działalnością 
na rzecz dzieci pracowników; tak 
też było przy organizacji pierwszego 
Otwartego Dnia Fundacyjnego, 
zorganizowanego w dniu 4 sierpnia 
2013 roku na stadionie sportowym 
w kętach. Odbył się tam i Turniej 
piłki Nożnej Dzieci podbeskidzia, 
w którym wystartowało 6 zespołów 
tworzonych przez dzieci z poszcze-
gólnych placówek oraz drużyna 
reprezentująca dzieci pracowników 
Grupy kapitałowej.  Nazwy drużyn 
pochodziły od kolorów koszulek, 
stąd grali Żółci, Niebiescy, Czerwoni, 
Zieloni, Granatowi i pomarańczowi, 
aby nie piętnować dzieci i mło-
dzieży wykluczonych społecznie. 
Zwycięska drużyna otrzymała czek 
na 2 tysiące złotych. Uzupełnieniem 
sportowej rywalizacji były gry, zaba-
wy i wynajęte wesołe miasteczko. 
Dzień Fundacyjny połączony był 

Rozdanie nagród i zwiedzanie Zakładu 
w Kętach

odpoWiedzialność kORpORACyJNA
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Wspieramy sport

 � Międzyszkolny klub Sportowy 
„kęczanin”, kęty

 � ludowy klub Sportowy 
„Goleszów”

 � Bialski klub Sportowy Aluprof 
Bielsko-Biała

 � Turniej siatkarski Młoda plaża 
Open

Oprócz działalności fundacyjnej 
firma angażuje się w wychowanie 
dzieci i młodzieży przez sport. 
Spółka od kilku lat wspiera mate-
rialnie i finansowo kluby sportowe 
w miastach, gdzie znajdują się spółki 
zależne i ich zakłady produkcyjne. 
lokalne zaangażowanie w sport 
pomaga w funkcjonowaniu klubów: 
w kętach – Uczniowskiego Mię-
dzyszkolnego klubu Sportowego 
„kęczanin” z prężną sekcją piłki 
siatkowej, w Goleszowie – ludowe-
go klubu Sportowego „Goleszów” 
z sekcją piłki nożnej. Dzięki wsparciu 
spółek grupy kapitałowej ponad 200 
dzieci w wieku szkolnym regularnie 
uprawia sport, przez co idea krze-
wienia sportu amatorskiego w tych 
miastach żyje i prężnie się rozwija.  

lokalną inicjatywą sportową, 
w którą w 2013 roku po raz pierwszy 
zaangażowała się Grupa kęty był 
turniej siatkarski plaża Open – cykl 
kilku turniejów rozgrywanych na 
plażowych boiskach w całej polsce. 
kierując się zasadą wychowania 
przez sport, dzięki inicjatywie Grupy 
kęty, turniej został poszerzony 
o Młodą plażę Open, której Grupa 
kęty była Głównym partnerem. 
Dzięki zaangażowaniu firmy 

w turniejach w kętach i Cieszynie 
rywalizowało kilkudziesięciu chłop-
ców i dziewczynek w wieku do lat 
18. – Sport nie tylko rozwija ruchowo, 

ale uczy samodyscypliny, systema-

tyczności, co jest niezwykle ważne 

w kształtowaniu młodego człowieka. 

Stąd nasze aktywne podejście do tej 

tematyki – mówi Dariusz Mańko, 
prezes Zarządu Grupy kęty S.A. 

W 2013 roku Spółka świętowała 
60. rocznicę istnienia. W ramach 
tego jubileuszu zorganizowano 
we wszystkich spółkach grupy 
kapitałowej konkurs plastyczny dla 
dzieci pracowników pt.  „Gdzie pra-
cuje moja mama, tata?”. Nadesłano 
łącznie ponad 300 prac, a każda ze 

WycHoWanie pRZEZ SpORT

spółek organizowała uroczyste wrę-
czanie nagród i dyplomów, często 
łącząc je ze zwiedzaniem zakładu 
dla najmłodszych. każde dziecko, 
które przygotowało pracę plastycz-
ną zostało nagrodzone  w zależności 
od wieku  bądź to klockami lego, 
bezprzewodowymi słuchawkami 
z Mp3 czy bonami podarunkowy-
mi do sieci EMpik. Fundatorem 
wszystkich nagród był Zarząd Grupy 
kęty S.A., a przedsięwzięcie będzie 
organizowane cyklicznie i promo-
wane w spółkach grupy kapitałowej.
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ekologia

INNOWACyJNE 
ROZWIĄZANIA 
PROEKOlOGICZNE

Grupa kęty od lat doskonali 
kierunek postępu związany ze 
zrównoważonym rozwojem i spo-
łeczną odpowiedzialnością biznesu. 
Strategia Spółki w tym zakresie 
znajduje odbicie m.in. w działaniach 
ukierunkowanych na stosowanie 
innowacyjnych rozwiązań i techno-
logii traktowanych przez Spółkę jako 
jeden z najistotniejszych czynników 
konkurencyjności i rozwoju. istotne 
znaczenie ma również wykorzysty-
wanie nowoczesnych technologii, 
własne zakładowe rozwiązania tech-
nologiczne realizowane w oparciu 
o zakładowe Centrum Badawczo-
-Rozwojowe oraz współpraca 
z uczelniami wyższymi. Te wszystkie 
działania stanowią platformę wzro-
stu, a zarazem ograniczają wpływ 
zakładu na środowisko, budując 
jednocześnie większą świadomość 
pracowników w sprawach ekologii.

Możliwości prowadzenia we włas-
nym zakresie działalności badawczo-
-rozwojowej, nowoczesny park ma-
szynowy, a także wykorzystywane 
technologie umożliwiły Grupie kęty 
realizację zadań, które zaowocowały 
opracowaniem nowych wyrobów 
lub optymalizacją dotychczasowej 
technologii produkcji. Do najważ-
niejszych osiągnięć w dziedzinie 
badań i rozwoju technicznego 
w 2013 roku należy zaliczyć 
opracowanie technologii m.in. 

 � spawanie wzdłużne profi li 
do 13 metrów długości,

 � wytwarzania i badań 
materiałowych detalu 
konstrukcyjnego, stanowiącego 
element konstrukcji nadwozia 
samochodu AUDi, 

 � produkcji prętów na karabińczyki 
do wspinaczki wysokościowej, 

 � wytwarzania profi li dla 
branży motoryzacyjnej, 
spełniających wymagania klasy 
materiałowej N28 i klasy C24.

Wymienione powyżej innowa-
cje procesowe oraz produktowe 

umożliwiły znaczące ulepszenie 
metod produkcji oraz wprowadze-
nie na rynek zupełnie nowych lub 
znacząco ulepszonych wyrobów. 
innowacyjne wyroby oraz możli-
wość ich udoskonalania w oparciu 
o własne opracowania to jedna 
z istotnych przyczyn wzrostu 
sprzedaży zagranicznej w 2013 roku.

RECyKlING AlUMINIUM 

Z szerokiego wachlarza działań 
proekologicznych fi rmy warto 
podkreślić zwiększenie udziału su-
rowców wtórnych w produkcji fi nal-
nej poprzez recykling aluminium. 
Grupa kęty nie tylko gospodaruje 
odpadami wytwarzanymi na terenie 
zakładu, ale też odbiera i przetwarza 
odpady aluminiowe, w tym własne 
produkty po ich zużyciu. Opady 
te stosowane są jako komponent 
surowców do produkcji nowych 
elementów wyciskanych z alu-
minium i stopów aluminium; co 
więcej, zakład selektywnie gromadzi 
poszczególne gatunki stopów, 
dzięki czemu w procesie wtórnego 

oszczędność 
energii dzięki 
recyklingowi 
aluminium

95%

Grupa kęty od lat doskonali obszar związany 
ze zrównoważonym rozwojem i społeczną 
odpowiedzialnością w ochronie środowiska. 
Strategia Spółki w tym zakresie znajduje 
odbicie m.in. w działaniach ukierunkowanych 
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wytopu nie stosuje oddziałują-
cych niekorzystnie na środowi-
sko topników pokryciowych. 

ponadto firma pozyskuje odpady 
aluminiowe zarówno te pochodzą-
ce od końcowych użytkowników 
(post-consumer), jak również 
materiały stanowiące odpady 
z procesów produkcyjnych (pre-
-consumer). procesowi temu towa-
rzyszą rygorystyczne wymagania 
co do jakości kupowanego złomu, 
dzięki czemu do przetopu nie trafia 
aluminium zanieczyszczone, a do 
powietrza – żadne szkodliwe związ-
ki, które mogłyby stanowić zagro-
żenie dla środowiska naturalnego. 
Odzyskując aluminium złomowe, 
oszczędzamy około 95% energii 
potrzebnej do wyprodukowania 
aluminium pierwotnego, pozy-
skiwanego z boksytów, którego 
wytop jest bardzo energochłonny. 
Dzięki recyklingowi aluminium 
unikamy zanieczyszczenia po-
wietrza o 95% oraz wody o 97%. 

EKOlOGICZNA WRAżlIWOŚć

ponadto w zakładzie funkcjonuje 
system „Sugestii pracowniczych”, 
którego celem jest nie tylko 
usprawnienie pracy zakładu, lecz 
ograniczanie wpływu na środowi-
sko oraz uwrażliwienie pracowni-
ków na sprawy ekologii. Za sugestie 
z zakresu ochrony środowiska 
ludzie są dodatkowo nagradza-
ni finansowo. Zaowocowało to 
wdrożeniem szeregu usprawnień, 
które obok efektu ekonomicznego 
przyniosły wymierny efekt środo-
wiskowy, wynikający z optymali-
zacji produkcji pod kątem redukcji 
emisji u źródeł jej powstawania 
w procesach technologicznych. 

Zaangażowania w sprawy ekologii 
Spółka wymaga nie tylko od swoich 
pracowników. Najwyższej dbałości 
o środowisko oczekuje od wszyst-
kich kontrahentów. każdy obecny 
i przyszły kontrahent Grupy kęty 
zobowiązany jest do prowadzenia 
polityki środowiskowej, a dostawcy 
surowców strategicznych i usług 
technologicznych winni wykazać 
się wdrożonym systemem środo-

wiskowym, uwzględniającym cha-
rakter prowadzonej działalności, jej 
rodzaj i skalę emisji zanieczyszczeń.

ZIElONA KsIęGOWOŚć

Zaangażowanie Spółki w ochronę 
środowiska spowodowało, że służby 
finansowe zakładu dostosowały 
tradycyjny system rachunkowości 
do wymogów związanych z dzia-
łalnością proekologiczną. Opraco-
wano model „zielonej księgowości”, 
umożliwiający pełną analizę 
kosztów ochrony środowiska oraz 
odzwierciedlenie w sprawozdaw-
czości przedsiębiorstwa aspektów 
środowiskowych. Ocena efektywno-
ści działalności związanej z ochroną 
środowiska polega na badaniu 
struktury kosztów oraz porównaniu 
ich zmian w czasie. Źródła danych 
niezbędnych do określenia finan-
sowych konsekwencji działalności 
związanej z ochroną  środowiska 
stanowią m.in.: wydatki inwestycyj-
ne w ochronie środowiska, koszty 

utrzymania i eksploatacji urządzeń 
ochronnych, wysokość wymaga-
nych prawem opłat za korzystanie 
ze środowiska, opłat produktowych. 

Rachunkowość środowiskowa sta-
nowi zatem narzędzie ułatwiające 
podejmowanie decyzji związanych 
z działalnością proekologiczną 
grupy kapitałowej, a prowadzona 
ocena efektywności ekonomiczno-
-ekologicznej stanowi podstawę 
do podejmowania optymalnych 
decyzji co do realizacji przed-
sięwzięć inwestycyjnych i or-
ganizacyjnych zapewniających 
osiągnięcie przyjętych celów 
środowiskowych.  Rachunkowość 
środowiskowa jest ponadto jednym 
z elementów realizowanej w Grupie 
kapitałowej „polityki społecznej 
odpowiedzialności biznesu”.

na stosowanie innowacyjnych rozwiązań 
i technologii proekologicznych, ograniczanie 
oddziaływania na środowisko oraz 
zwiększanie świadomości pracowników 
w sprawach ekologii.
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opinia BiEGłEGO REWiDENTA

przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawo-

zdania finansowego Grupy kapitałowej Grupa kęty S.A. (zwana dalej 

„Grupą”), 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 grudnia 

2013 r., które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 1.716.099 

tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie 153.483 tys. zł, skon-

solidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane 

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek 

przepływów pieniężnych za ten rok obrotowy oraz informację dodatkową 

o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami skonso-

lidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z dzia-

łalności Grupy odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki dominującej. 

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są 

zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie fi-

nansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy spełniały wymagania 

przewidziane w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(„Ustawa o rachunkowości” – DzU z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.).

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii o zgodności, we wszyst-

kich istotnych aspektach, tego sprawozdania finansowego z wyma-

gającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy 

rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, 

sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Grupy.

Badanie przeprowadziliśmy stosownie do:

a. przepisów rozdziału 7 Ustawy o rachunkowości;

b. krajowych standardów rewizji finansowej wyda-

nych 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 
innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów po-
twierdzających kwoty i informacje wykazane w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad 
rachunkowości stosowanych przez Grupę oraz istotnych oszacowań 
dokonywanych przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, a także 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 2013 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od  
1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zgodnie z Międzynarodowymi  
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi  
przez Unię Europejską;

b. jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa;
c. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonej  

dokumentacji konsolidacyjnej.

informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Grupy za rok obrotowy 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. uwzględniają postanowienia Rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wy-
maganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkow-
skim („Rozporządzenie” – DzU z 2014 r., poz. 133) i są zgodne z informacjami 
zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

przeprowadzający badanie w imieniu pricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., 
spółki wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych pod numerem 144:

Michał Mastalerz 
Biegły Rewident Grupy, kluczowy Biegły Rewident 
Numer ewidencyjny 90074
kraków, 20 marca  2014 r.

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Grupy Kęty s.A.
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skonsolidoWany RACHUNEk ZySkóW i STRAT

skonsolidoWane SpRAWOZDANiE Z CAłkOWiTyCH DOCHODóW

RACHUNEk ZySkóW i STRAT

od 01.01.2013  

do 31.12.2013

od 01.01.2012  

do 31.12.2012

Przychody operacyjne ogółem, w tym: 1 602 941  1 581 921 

przychody ze sprzedaży  1 593 844  1 568 111 

pozostałe przychody operacyjne 9 097  13 810 

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej  23 843  (6 661) 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby  10 924  13 934 

Koszty operacyjne ogółem, w tym: (1 492 795)  (1 447 119) 

Amortyzacja  (80 957)  (82 150) 

Materiały i energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów  (1 033 893)  (976 168) 

Usługi obce  (110 448)  (133 838) 

podatki i opłaty  (12 652)  (13 306) 

Świadczenia pracownicze  (222 585)  (207 339) 

pozostałe koszty operacyjne (32 260)  (34 318) 

Zysk netto z działalności operacyjnej  144 913  142 075 

przychody finansowe  1 883  8 363 

koszty finansowe  (12 722)  (13 622) 

Zysk przed opodatkowaniem  134 074  136 816 

podatek dochodowy  19 409  (19 767) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej  153 483  117 049 

przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących 0 0

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 153 483 117 049

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

podstawowy 16,57  12,69 

Rozwodniony 16,44  12,64 

od 01.01.2013  

do 31.12.2013

od 01.01.2012  

do 31.12.2012

Zysk netto za okres 153 483  117 049 

Inne całkowite dochody, które odniesione będą na rachunek wyników  (3 927)  1 109 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych  (555)  (3 995) 

Wycena instrumentów  zabezpieczających przepływy pieniężne  (3 281)  4 802 

Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych  (716)  1 192 

podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów wynikowych  625 (890)

Inne całkowite dochody, które nie będą odniesione na rachunek wyników (395) 0

Zyski (straty) aktuarialne  (487) 0

podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów kapitałowych  92 0

Całkowity dochód za okres 149 161  118 158 

Całkowity dochód  przypadający na:

Akcjonariuszy  mniejszościowych 0 0

Akcjonariuszy  jednostki dominującej 149 161 118 158
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skonsolidoWany BilANS

AkTyWA 31.12.2013 31.12.2012

I. Aktywa trwałe 1 005 933 931 858

Rzeczowy majątek trwały  842 048  806 830 

Wartości niematerialne  52 031  54 371 

Wartość firmy  17 561  17 561 

Nieruchomości inwestycyjne  12 649  13 175 

pozostałe inwestycje  11  11 

Należności pozostałe 4 878 3 973

przedpłaty na zakup środków trwałych 7 579 7 998

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  69 176 27 939

II. Aktywa obrotowe 710 166  710 816 

Zapasy  239 312  240 388 

Należności z tytułu podatku dochodowego  4 171  4 158 

Należności handlowe i pozostałe 389 503  396 809 

inwestycje krótkoterminowe  24  9 

pochodne instrumenty finansowe  2 035  4 475 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  75 121  64 977 

Aktywa razem 1 716 099 1 642 674

pASyWA 31.12.2013 31.12.2012

I. Kapitał własny 1 125 378 1 022 635

kapitał akcyjny  67 138  66 964 

kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej  4 563  0 

kapitał z emisji akcji niezarejestrowany  3 479  0 

kapitał  z emisji opcji dla kadry kierowniczej  10 230  9 099 

Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne  (835)  (119) 

kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających  (623)  2 033 

kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych 3 382  3 761 

Zyski zatrzymane 1 058 788 961 086

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych (20 744)  (20 189) 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 125 378 1 022 635

      kapitały akcjonariuszy mniejszościowych  0  0 

II. Zobowiązania długoterminowe 124 281 138 436

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego  39 313  51 605 

Zobowiązania pozostałe 1 390 0

Rezerwy 834  1 092 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 3 724  3 881 

Dotacje 40 352  39 614 

Rezerwa na podatek odroczony 38 668 42 244

III. Zobowiązania krótkoterminowe 466 440  481 603 

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego  245 394  254 199 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 10 861  6 694 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 185 173  203 065 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe  19 584  15 180 

pochodne instrumenty finansowe  2 700  309 

Dotacje  2 728  2 156 

Pasywa razem 1 716 099 1 642 674
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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 2013  66 964  0  0  9 099  (119)  2 033  3 761  961 086  (20 189)  1 022 635  0  1 022 635 

Całkowity dochód za okres  0 0 0  0  (716)  (2 656)  0 153 088 (555) 149 161  0 149 161

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

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

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

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

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

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
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Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2012 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 menedżerskiej  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 66 964 9 099  (119)  2 033 3 761  961 086 (20 189) 1 022 635  0 1 022 635
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skonsolidoWany RACHUNEk pRZEpłyWóW piENięŻNyCH

RACHUNEk pRZEpłyWU ŚRODkóW piENięŻNyCH

od 01.01.2013  

do 31.12.2013

od 01.01.2012  

do 31.12.2012

przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 Zysk przed opodatkowaniem 134 074 136 816

 Korekty: 94 373 90 692

Amortyzacja  80 957  82 150 

Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących  2 956 2 004

Zyski z tytułu różnic kursowych netto  2 372 (5 757)

(Zysk) / strata z tytułu działalności inwestycyjnej  (90)  1 004 

(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych  (545) (493)

Odsetki i udziały w zyskach  8 416 11 891

Wpływy (Wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał  (716)  1 192 

koszty opcji menedżerskich  1 131  1 090 

Wycena walutowych kontraktów terminowych  (14) (1 818)

pozostałe pozycje netto (94) (571)

 Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 228 447 227 508

Zmiana stanu zapasów  (1 230)  (34 015) 

Zmiana stanu należności netto 6 467  (56 206) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów (18 985)   13 408 

Zmiana stanu rezerw  3 989  (6 209) 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów  1 310  3 747 

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 219 998 148 233

podatek zapłacony (20 327) (22 157)

 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 199 671 126 076

przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

(+) Wpływy: 5 038 2 848

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 333 2 722

Sprzedaż pochodnych instrumentów finansowych 1 600 0

Odsetki otrzymane 105 126

(-) Wydatki: (113 314) (98 341)

Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (113 314) (98 341)

 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (108 276) (95 493)

przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

(+) Wpływy: 74 746 117 413

Wpływy netto z emisji akcji 8 216 0

Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek 66 530 117 413

(-) Wydatki: (155 997) (142 267)

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli (55 721) (46 126)

Spłaty kredytów i pożyczek (91 301) (81 513)

płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  (149) (1 711)

Odsetki (8 826) (12 917)

 Środki pieniężne netto z działalności finansowej (81 251) (24 854)

 Przepływy pieniężne netto, razem: 10 144 5 729

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 64 977 59 248

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 75 121 64 977
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pełna wersja raportu fi nansowego 
jest dostępna w formie 
elektronicznej pod adresem:

raportroczny.grupakety.com

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

Niniejszy Raport Roczny zawiera 
stwierdzenia odnoszące się do 
przyszłości dotyczące Grupy kęty S.A. 
lub Grupy kapitałowej Grupy kęty S.A. 
zawierające m.in (1) prognozy wy-
ników fi nansowych, prognozy marż 
osiąganych przez poszczególne seg-
menty biznesowe Grupy kapitałowej 
Grupy kęty S.A., (2) przewidywania 
odnośnie do kształtowania się rynku, 
na którym działa Grupa kęty S.A. lub 
jej spółki zależne, w tym m.in. popyt, 
podaż i sytuację konkurencyjną na 
tych rynkach, (3) plany dotyczące 
inwestycji i rozwoju poszczególnych 
segmentów biznesowych Grupy 
kapitałowej Grupy kęty S.A., (4) inne 
działania lub stwierdzenia, które są 
„zamierzane”, „planowane”, „spodzie-
wane” lub „proponowane”.

pomimo iż Zarząd Grupy kęty S.A. 
wierzy, iż oczekiwania zawarte 

w ww. stwierdzeniach odnoszących 
się do przyszłości są zasadne, za-
strzega, iż zostały one oparte o wiele 
założeń, które co do swojej natury za-
wierają element niepewności i ryzyka. 
Szereg czynników może spowodo-
wać, iż faktyczne wyniki, działania lub 
sytuacja będą różnić się w sposób 
istotny od zawartych w niniejszym 
raporcie planów, przewidywań i pro-
gnoz. Najistotniejszymi czynnikami 
mającymi wpływ na powstanie różnic 
w stosunku do planów, przewidy-
wań i prognoz są: notowania cen 
aluminium na rynkach światowych, 
popyt i podaż na głównych rynkach, 
na których działają segmenty bizne-
sowe lub Grupy kapitałowej Grupy 
kęty S.A., polityka celna i podatkowa, 
wahania kursów walut na rynkach, na 
których działają segmenty biznesowe 
lub Grupy kapitałowej Grupy kęty S.A, 

dostępność do kredytów bankowych 
oraz wysokość stóp procentowych, 
ograniczenie dostępności do głów-
nych surowców. Nie oznacza to, iż 
nie istnieją inne czynniki, niewymie-
nione w tej nocie, które mogą mieć 
istotny wpływ na osiągnięcie planów, 
przewidywań i prognoz zawartych 
w niniejszym raporcie.

Nie można również zagwarantować, 
iż założenia poczynione przez Zarząd 
Grupy kęty S.A., będące podstawą do 
formułowania planów, przewidywań 
i prognoz zawartych w niniejszym ra-
porcie, są prawidłowe. Grupa kęty S.A. 
zastrzega sobie prawo do modyfi kacji 
lub odwołania w całości lub części 
wszelkich oświadczeń dotyczących 
planów, przewidywań i prognoz 
zawartych w niniejszym raporcie bez 
konieczności publicznego ogłaszania 
tego faktu.
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