
Zarząd Grupy Kety S.A. informuje o aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników 2021 
roku opublikowanej raportem bieżącym z 22 kwietnia 2021 r.  

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż w trakcie procesu przygotowania raportu okresowego 
za pierwsze półrocze 2021 roku, którego elementem jest weryfikacja opublikowanych 
prognoz rocznych, powziął informację o wyższych, niż zakładano szacunkach wyników na 
rok 2021.  

Główną przyczyną szacowanego wzrostu przychodów ze sprzedaży jest większy wolumen 
oraz wzrost cen surowców przekładający się na wyższe ceny oferowanych produktów. 
Wzrost przychodów dotyczy wszystkich segmentów, przy czym Segment Wyrobów 
Wyciskanych szacuje go na ok. 11% ponad prognozowany poprzednio poziom, Segment 
Systemów Aluminiowych na ok. 7% a Segment Opakowań Giętkich na ok. 2%.  

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) 
wyniesie ok. 774 mln zł, co oznacza wzrost o 80 mln zł (+11,5%), w porównaniu z 
opublikowaną w kwietniu 2021 prognozą. Największy wpływ na powyższą zmianę miał 
Segment Opakowań Giętkich (poprawa szacowanego zysku o 40 mln zł do kwoty 280 mln zł) 
i Segment Wyrobów Wyciskanych (poprawa szacowanego zysku o 31 mln zł do kwoty 214 
mln zł) w porównaniu do szacunków kwietniowych. Segment Systemów Aluminiowych 
zakłada wypracowanie ok. 300 mln zysku EBITDA a więc o ok. 5% więcej niż założono 
wcześniej. 

Aktualny szacunek skonsolidowanego zysku netto wynosi 490 mln zł, wzrost o 56 mln zł. 

Zestawienie aktualnych szacunków  wyników na rok 2021 zostało zaprezentowana w tabeli 
poniżej: 

 (w mln  zł)   prognoza (22.04.21)  prognoza (30.07.21)  zmiana  

Sprzedaż     4 000   4 280   +7,0%               

EBITDA          694            774   +11,5% 

Zysk netto z działalności operacyjnej    543        622   +14,5% 

Zysk netto          434            490   +13,0% 

Pozostałe parametry prognozy 2021 roku pozostają bez zmian.  

 

Przy szacowaniu wyników kolejnych miesięcy zastosowano następujące założenia dot. cen 
aluminium oraz kursu EUR/PLN i USD/PLN: 

• Cena aluminium 3M (USD/t) – 2500 

• EUR/PLN – 4,55 

• USD/PLN - 3,85 

Powyższa prognoza jest aktualnym szacunkiem Zarządu na 30 lipca 2021 roku i będzie 
podlegała dalszym analizom i ewentualnym aktualizacjom, w zależności od zmian zarówno 
zewnętrznych jak i wewnętrznych czynników, w tym związanych z pandemią wirusa SARS 
CoV2.  



Zastosowany w Raporcie parametr „EBITDA” stanowi sumę wartości zysku netto z 

działalności operacyjnej (pozycja rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy) oraz 

amortyzacji (pozycja  rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy). Parametr „EBITDA” jest 

miarą prezentującą zdolność Spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności. 

Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik EBITDA w skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych za 2020 rok wyniósłby 672,4 mln zł. Przedstawienie przez 

Spółkę powyższego parametru wynika z powszechnego stosowania tej wielkości w celach 

analizy finansowej i wyceny grupy kapitałowej Emitenta przez interesariuszy Spółki. 

 

 

 


