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SpiS treści:

Wyroby wyciSkane SyStemy aluminiowe opakoWania Giętkie

Grupa kęty S.a.*

aluform Sp. z o.o.*

alupol llc (ukraina)

Grupa kety italia s.r.l.

aluminium kety emmi 
d.o.o. (Słowenia)

aluminium kety  Deutschland  
GmbH

aluprof S.a.*

aluprof Hungary ltd.

aluprof System ukraina Sp. z o.o.

aluprof uk ltd.

aluprof System romania s.r.l.

aluprof System czech s.r.o.

aluprof Deutschland GmbH

aluprof Schelfhaut n.V.

marius Hansen Facader a/S

aluprof System uSa, inc

metalplast-Stolarka Sp. z o.o.

romB S.a.

aluprof Serwis Sp. z o.o.

alupol packaging S.a.*

alupol packaging kęty Sp. z o.o.*

alupol Films Sp. z o.o.

Dekret – centrum rachunkowe Sp. z o.o. 
obsługa finansowa

List prezesa  
do akcjonariuszy

s. 4
Prognozy roczne  

na 2017 r.

s. 8
nowa polityka  
dywidendowa

s. 9
plan strategiczny  

– Strategia 2020 (aktualizacja) 

s. 10
Projekty inwestycyjne

s. 12
Projekty  

badawczo-rozwojowe 

s. 14

Grupa kapitałowa Grupy kęty S.a.
(Struktura)

Oświadczenie 
w sprawie informacji 

niefinansowych

s. 33
Społeczna  

odpowiedzialność biznesu

s. 36

opis segmentów 
biznesowych 

s. 17

Gri G4-17 * spółki objęte raportowaniem Gri
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Dane w mln
2016  
PLN

2015  
PLN

2016 
EUR

2015 
EUR

Przychody netto ze sprzedaży 2 267 2 027 518 484

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 282 244 65 58

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 267 229 61 55

Zysk (strata) netto 278 210 64 50

Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 278 210 64 50

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 315 267 72 64

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -270 -206 -62 -49

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -43 -55 -10 -13

Przepływy pieniężne netto, razem 2 6 1 1

Dane w mln
31.12.2016  

PLN
31.12.2015  

PLN
31.12.2016  

EUR
31.12.2015  

EUR

Aktywa razem 2 323 1 959 525 460

Zobowiązania długoterminowe 228 172 51 40

Zobowiązania krótkoterminowe 690 508 156 119

Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 405 1 279 318 300

Wybrane SkonSoliDowane 
Dane FinanSowe

2 267 
mln Zł

prZycHoDy Ze SprZeDaŻy

278
mln Zł

ZySk netto

394
mln Zł
eBitDa

271
mln Zł

wyDatki inweStycyJne

Gri G4-9
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+30%

+11%
PL

+62%

+104%

+56%

+7%

+3%

4650
ZatruDnionycH

1039mln pln

wartość SprZeDaŻy 
ZaGranicZneJ

46%

ekSportu

~80 

aluminium
prZeraBianeGo 

rocZnie

13
Spółek 

ZaGranicZnycH

segMent
wyrobów
wyciskanych

segMent
systeMów
aluMiniowych

segMent
oPakowań
giętkich

Grupa kęty jest zaliczana do największych producentów wyrobów wyciskanych 
w kraju z około 30% udziałem w rynku. Równocześnie zalicza się do czołówki 
producentów wyrobów wyciskanych w europie z szacunkowym udziałem 
ok. 2%. Grupa kęty jest liderem w branżach nowoczesnych i innowacyjnych, 
gdzie odnotowuje największe dynamiki wzrostu sprzedaży. Są to m.in. branża 
motoryzacyjna i transportowa z uwzględnieniem transportu kolejowego (szyb-
ka kolej, metro).

aluprof S.a. jest jednym z czołowych producentów systemów aluminiowych 
w europie. Spółka posiada swoje oddziały w wielu krajach europy, a także 
w Stanach zjednoczonych. zlokalizowane w  Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie 
i złotowie zakłady aluprof S.a. dysponują ponad 220 tys. m2 powierzchni i no-
woczesnym wyposażeniem. 

alupol Packaging razem ze spółkami zależnymi (Segment Opakowań Gięt-
kich) posiada ok. 20% polskiego i 1,5% europejskiego rynku opakowań giętkich 
z nadrukiem. współpracuje z największymi koncernami międzynarodowymi, 
a także z przedsiębiorstwami działającymi tak na rynku ogólnoeuropejskim, jak 
i lokalnym.

największe rynki eksportowe

najbardziej dynamicznie rozwijające się 

rynki eksportowe w 2016 r.

tyS. ton

Gri G4-4 Gri G4-8 Gri G4-9
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SZanowni pańStwo 

Oddając w Państwa ręce raport roczny 

za 2016 r., chciałbym zacząć od bardzo 

optymistycznej informacji. Grupa Kęty 

S.A. i jej spółki tworzące grupę kapita-

łową osiągnęły po raz kolejny z rzędu 

rekordowe wyniki sprzedaży w kraju i na 

rynkach eksportowych. Stało się to po-

mimo słabszego – niż w latach poprzed-

nich – tempa rozwoju polskiej i europej-

skiej gospodarki. Tymczasem – jakby na 

przekór niekorzystnym tendencjom – na-

sze spółki zanotowały znaczący wzrost 

sprzedaży, umacniając swoje pozycje na 

rynku krajowym, a jednocześnie zanoto-

wały dynamiczny wzrost eksportu. Ozna-

cza to, że odniosły podwójny sukces. 

Dobre wieści płynące z poszczegól-

nych spółek przełożyły się na wyniki fi-

nansowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty 

S.A., która dzięki spójności działania, 

umiejętnego panowania nad kosztami 

i rynkiem, a także umiejętnością budo-

wy kompetencji w poszczególnych ob-

szarach biznesowych, umocniła swoją 

pozycję w trzech głównych segmentach. 

W efeKcie WArTOść SPrZe-

DAży WZrOSłA DO 2,3 mlD 

Zł i byłA nAjWięKSZA W hi-

STOrii (WZrOST +12% r/r). 

reKOrDOWy był TAKże ZySK 

neTTO, KTóry WynióSł 278 

mln Zł (WZrOST +32% r/r).

jednym z najważniejszych wydarzeń 

w Grupie Kapitałowej w 2016 r. było uru-

LiSt preZeSa  
Do akcJonariuSZy

wzmocniło także powołanie spółki zależ-

nej Aluminium Kety Deutschland.

rOK 2016 był TAKże bArDZO 

uDAny DlA SPółKi AluPrOf 

S.A. i chArAKTeryZOWAł Się 

Dużą DynAmiKą rOZWOju 

SPrZeDAży nA rynKAch eKS-

POrTOWych. 

Po raz kolejny spółka odnotowała rekor-

dowy poziom skonsolidowanej sprzedaży 

eksportowej systemów architektonicz-

nych produkowanych w bielsku-białej, 

a także systemów roletowych, bram i mo-

skitier produkowanych w Opolu.

Dwucyfrowa dynamika sprzedaży zo-

stała osiągnięta poprzez konsekwentną 

pracę na poszczególnych rynkach, ro-

snącą liczbę zadowolonych ze współ-

pracy klientów, sukcesywne poszerzanie 

oferty produktowej, a także oferowanie 

na poszczególnych rynkach wyrobów 

gotowych według indywidualnych wy-

magań klientów. Warto podkreślić, że 

największe wzrosty odnotowano na 

atrakcyjnych biznesowo i dużych ryn-

kach eksportowych, takich, jak: uSA, 

Wielka brytania, niemcy i holandia.

rozwojowi sprzedaży będą sprzyjały 

dalsze inwestycje; spółka Aluprof S.A. 

uzyskała dotację z unijnego programu na 

wybudowanie centrum badawczo-roz-

wojowego, w którym prowadzone będą 

prace nad opracowaniem innowacyjnych 

rozwiązań systemów dla budownictwa 

Gri G4-1

chomienie przez spółkę Alupol films 

reprezentującej Segment Opakowań 

Giętkich najnowocześniejszej w Polsce 

i jednej z najnowocześniejszych w eu-

ropie linii do produkcji pięciowarstwowej 

orientowanej folii polipropylenowej bOPP 

(wartość inwestycji ok. 150 mln zł). linia 

ta została zainstalowana w nowym zakła-

dzie w Oświęcimiu, znajdującym się na 

terenie Specjalnej Strefy ekonomicznej 

Krakowski Park Technologiczny. Oprócz 

produkcji i uszlachetniania folii bOPP 

nowy zakład rozpoczął także produkcję 

cylindrów drukarskich wykorzystywanych 

w procesie druku rotograwiurowego. 

Spośród innych inwestycji w biznesie 

opakowań warto wspomnieć o oddaniu 

do użytku nowego centrum logistycz-

nego w Kętach, które przyczyni się do 

sprawniejszej obsługi klientów Segmen-

tu Opakowań Giętkich.

Z kolei najważniejszym wydarzeniem 

z obszaru inwestycji kapitałowych był 

zakup spółki z branży aluminiowej – 

Aluminium Kety emmi d.o.o. Głównym 

przedmiotem działalności tej słoweńskiej 

firmy jest obróbka mechaniczna i po-

wierzchniowa profili aluminiowych, a naj-

większymi odbiorcami są firmy działają-

ce w obszarach produkcji sprzętu AGD, 

przemysłu meblarskiego oraz wykoń-

czenia wnętrz. Dzięki tej inwestycji Gru-

pie Kęty udało się istotnie uatrakcyjnić 

i poszerzyć ofertę handlową w obszarze 

wyrobów wyciskanych, a w konsekwen-

cji zwiększyć także przychody grupy 

kapitałowej. Pozycję Grupy Kęty (SWW) 
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o przełomowych parametrach technicznych 

dotyczących m.in. izolacyjności termicznej, wy-

trzymałości i szczelności. realizacja projektu ma 

na celu zapewnienie Aluprof S.A. niekwestiono-

wanej pozycji lidera w branży.

miło mi także poinformować Państwa o presti-

żowej nagrodzie Pulsu biznesu „Giełdowa Spół-

ka roku 2015”, otrzymanej w 2016 r. Grupa Kęty 

zajęła w generalnej klasyfi kacji trzecie miejsce, 

ale zwyciężyła w kategorii „relacje inwestor-

skie”, zajęła drugie miejsce w kategorii „Sukces” 

oraz czwarte miejsca w kategoriach „Perspekty-

wy rozwoju” oraz „Kompetencje zarządu”. 

Przed nami kolejne wyzwania. uaktualniliśmy 

nasz plan strategiczny „Strategia 2020”, bo wy-

znaczone w 2015 r. cele dla Segmentu Wyrobów 

Wyciskanych i Segmentu Systemów Aluminio-

wych zostały praktycznie zrealizowane. rozwój 

fi rmy i grupy kapitałowej obliguje nas, aby po-

stawić sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. naszym 

celem nadrzędnym jest zbudowanie organizacji 

o międzynarodowej strukturze. 

Z wyrazami szacunku 

Dariusz Mańko

278
mln Zł

ZySk netto

SZanowni pańStwo

Z satysfakcją pragnę zaprezentować w niniej-

szym rocznym sprawozdaniu oświadczenie 

w sprawie informacji niefinansowych, które 

wzbogaciło dokument o wymiar społeczny 

i środowiskowy. To niezwykle istotne elementy 

naszej strategii, wyrażającej się we współod-

powiedzialności za teraźniejszość i przyszłość 

naszych pracowników, ich rodzin, kolejnych 

pokoleń. Przy jej realizacji na pewno będziemy 

wspierać i rozwijać 17 celów zrównoważonego 

rozwoju – bliskiej nam idei harmonijnej koegzy-

stencji przemysłu, ludzi, przyrody.

nASZym celem 

nADrZęDnym jeST 

ZbuDOWAnie Or-

GAniZAcji O mię-

DZynArODOWej 

STruKTurZe 

– PREZES ZARZĄDU 

DARIUSZ MAŃKO
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Władze Spółki

członkowie Zarządu są powoływani 

przez radę nadzorczą na okres wspól-

nej trzyletniej kadencji. Według Statutu 

Zarząd może składać się z 1-5 osób, 

przy czym pozostali członkowie Zarzą-

du 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 za-

kresu działania Zarządu. Do kompe-

tencji Zarządu należy w szczególności 

ustalanie strategii Grupy, zatwierdza-

nie planu ekonomiczno-finansowego, 

tworzenie, przekształcanie i likwidowa-

nie jednostek organizacyjnych Spółki, 

wykonywanie nadzoru właściciel-

skiego nad spółkami z Grupy. Zarząd 

Spółki podejmuje uchwały w głoso-

waniu jawnym bezwzględną większo-

ścią głosów. Poszczególni członkowie 

Zarządu zarządzają powierzonymi im 

obszarami działalności Spółki.

kompetencJe ZarZąDu

Dariusz Mańko aDaM Piela

lat 49

funkcja: prezes Zarządu, Dyrektor Generalny 

wykształcenie: absolwent akademii rolniczej w poznaniu. 
ukończył także Zarządzanie Finansami przedsiębiorstw na aka-
demii ekonomicznej w katowicach

w Zarządzie: od października 2000 r.

przebieg kariery:
 � w Grupie kęty od 1996 r.
 � do 1999 r. dyrektor Segmentu wyrobów wyciskanych
 � 1999-2005 – dyrektor i prezes Zarządu Spółki aluprof S.a.
 � 2000-2005 – członek Zarządu Grupy kęty S.a.
 � od 2005 r. stoi na czele Zarządu Grupy kęty S.a.

lat 45

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:
 � 2000-2005 kierownik działu kontrolingu Grupy kapitałowej  
Grupy kęty S.a.

 � 2005-2006 prezes Zarządu Dekret centrum rachunkowe 
Sp. z o.o.

 � od 2006 r. członek Zarządu Grupy kęty S.a.
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Maciej Matusiak
prZewoDnicZący

w Radzie od:  
2002 r.

jerzy Marciniak
cZłonek raDy naDZorcZeJ

w Radzie od: 
2014 r.

Paweł nieDziółka
cZłonek raDy naDZorcZeJ

w Radzie od:  
2014 r.

jerzy surMa
cZłonek raDy naDZorcZeJ

w Radzie od: 
2008 r.

szczePan strublewski
ZaStępca prZewoDnicZąceGo

w Radzie od: 
2004 r.

rada nadzorcza jest organem spra-

wującym nadzór i kontrolę nad Spółką. 

rada składa się z 5-6 członków powo-

ływanych i odwoływanych przez Walne 

Zgromadzenie. Wspólna kadencja rady 

nadzorczej trwa trzy lata. Przynajmniej 

połowę członków rady nadzorczej po-

winni stanowić członkowie niezależni, 

którzy powinni być wolni od jakichkol-

wiek powiązań, które mogłyby istotnie 

wpłynąć na zdolność niezależnego 

członka do podejmowania bezstron-

nych 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 stra-

tegiczny i roczny budżet Spółki oraz 

Grupy Kapitałowej, a także monitoruje 

wyniki operacyjne i finansowe, ocenia 

sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki oraz wnioski Zarządu co do po-

działu zysków lub pokrycia strat. 

rada może powoływać komitety i wy-

znaczać osoby odpowiedzialne za 

kierowanie ich pracami. Działalność 

komitetów ma na celu usprawnienie 

bieżących prac rady nadzorczej po-

przez przygotowywanie w trybie ro-

boczym propozycji decyzji rady nad-

zorczej w zakresie wniosków własnych 

lub przedkładanych do rozpatrzenia 

przez Zarząd Spółki. W Grupie Kęty S.A. 

funkcjonują następujące komitety rady 

nadzorczej: Komitet ds. Audytu i Komi-

tet ds. Wynagrodzeń. 

kompetencJe raDy naDZorcZeJ

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

Gri G4-la12, Gri G4-34
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Grupa kęty  
na rynku kapitałowym

Liczba akcji 
31.12.2016

Udział 
w kapitale

Liczba akcji 
31.12.2015

Udział 
w kapitale

Aviva Ofe 1 649 000 17,40% 1 691 276 18,00%

nationale-nederlanden Ofe 1 732 000 18,27% 1 610 534 17,15%

Ofe PZu „Złota jesień” 870 000 9,18% 921 000 9,80%

PTe Allianz Polska 498 000 5,25% 499 748 5,32%

Pozostali 4 729 376 49,90% 4 719 430 49,73%

Razem 9 478 376 100,00%  9 441 988 100,00%

Liczba akcji sporządzona na podstawie sprawozdań rocznych OFE za 2016 r.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze akcjonariuszy po-

siadających więcej niż 5% akcji na WZA spółki. Ponadto Zarząd nie posiadał informacji 

o jakiejkolwiek umowie, w tym zawartej po dniu bilansowym, w wyniku której mogłyby 

nastąpić istotne zmiany w strukturze własnościowej Grupy Kęty S.A.

GruListPaźWrzeSierLipCzerwMajKwieMarLutSty

    * notowania Grupy Kęty z dnia 30.12.2015
  ** notowania Grupy Kęty z dnia 21.01.2016

  *** notowania Grupy Kęty z dnia 22.09.2016
**** notowania Grupy Kęty z dnia 30.12.2016

266,64**

402,85***

313*

388****

250

300

350

PLN
400

250

300

350

PLN
400

Kurs akcji Grupy Kęty w 2016 r. (zł)

Struktura akcjonariuszy na dzień
31.12.2016 r. (w %)

GruListPaźWrzeSierLipCzerwMajKwieMarLutSty

    * notowania Grupy Kęty z dnia 30.12.2015
  ** notowania Grupy Kęty z dnia 21.01.2016

  *** notowania Grupy Kęty z dnia 22.09.2016
**** notowania Grupy Kęty z dnia 30.12.2016

266,64**

402,85***

313*

388****
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350

PLN
400

WIG 40
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4000
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45000

50000

55000

WIG

Grupa Kęty S.A.
WIG
WIG 40

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

Aviva OFE – 17,40

ING OFE – 18,27

OFE PZU  
„Złota Jesień” – 9,18

Pozostali 
– 49,90 PTE Alianz Polska – 5,25

Akcje spółki są notowane na GPW 

w Warszawie od 16 stycznia 1996 r. Ak-

tualnie akcje spółki są notowane w ra-

mach indeksu mWiG40. liczba wszyst-

kich wyemitowanych akcji Grupy Kęty 

S.A. na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 

9.478.376 akcje o wartości nominalnej 

2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy po-

siadających więcej niż 5% akcji na dzień 

31 grudnia 2016 i 2015 r. przedstawia się 

następująco:

W 2016 r. (bazując na kursach zamknię-

cia):

 � średnia cena osiągnęła wartość 

338,94 zł,

 � cena minimalna (21 stycznia) osiągnęła 

poziom 266,40 zł,

 � cena maksymalna (22 września) osią-

gnęła poziom 402,85 zł,

 � zmiana ceny w trakcie roku (pomię-

dzy 31 grudnia 2016 a 31 grudnia 2015 r.) 

wyniosła 24%; dla porównania wskaźnik 

WiG w tym samym okresie wzrósł jedy-

nie o 11%),

 � średnia wartość obrotu na sesję wy-

niosła 2,3 mln zł w porównaniu do 2,0 

mln zł w 2015 r.

Gri G4-7 Gri G4-13
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Spółka na GiełDZie

Rok 
wypłaty  

dywidendy

Wysokość wypłaty 
dywidendy w zł

Wysokość na 
jedną akcję 

w zł

Płatność  
w ratach

Data nabycia 
prawa  

do dywidendy

Data wypłaty  
dywidendy

2012 46 128 315,00 5 1 12 lipca 2012 2 sierpnia 2012

2013 55 765 000,00 6 1 17 lipca 2013 6 sierpnia 2013

2014 93 815 380,00 10 1 17 lipca 2014 6 sierpnia 2014

2015 136 072 627,20 14,41 2 16 lipca 2015
10 sierpnia 2015  
i 4 grudnia 2015

2016 170.166.474,00 18,00 2 15 lipca 2016
5 sierpnia 2016  
i 7 grudnia 2016

Informacje na temat wypłaty dywidendy przez Spółkę w okresie ostatnich 5 lat

rok 2016 był drugim rokiem realizacji 

Strategii 2020. Dlatego też kontynuowa-

no działania polegające na prezentacji 

jej założeń wśród inwestorów zagranicz-

nych, którzy do tej pory nie mieli okazji na 

bezpośrednie spotkanie ze Spółką. Do-

skonałe wyniki osiągnięte w ciągu roku 

spowodowały, iż Zarząd poinformował 

w trzecim kwartale, że zamierza na po-

czątku 2017 r. dokonać korekty Strategii 

2020 w związku z wysokim stopniem 

realizacji w Segmencie Systemów Alu-

miniowych oraz Segmencie Wyrobów 

Wyciskanych. informacje te wraz z pod-

wyższeniem prognoz 2016 r. zdominowa-

ły tematykę spotkań w drugim półroczu 

2016 r. Oprócz spotkań z  inwestorami 

krajowymi spółka zaprezentowała swoje 

plany w londynie, budapeszcie, Wied-

niu i Pradze. budowanie wiedzy na temat 

spółki oraz jej perspektyw co roku owo-

cuje wydaniem przez wiodące biura ma-

klerskie szeregu raportów i rekomendacji. 

lista analityków, którzy regularnie publi-

kują raporty na temat spółki znajduje się 

na firmowej stronie www pod adresem: 

www.grupakety.com/pl/36,analitycy.

html.

Tradycyjne kanały informacyjne wspie-

rane są przez kanały elektroniczne. 

W 2016 r. poszerzono spektrum relacji 

inwestorskich o komunikację za pośred-

nictwem portalu linkedin. Zaowocowało 

to nawiązaniem kontaktu z kilkuset spe-

cjalistami zajmującymi się rynkiem kapi-

tałowym na całym świecie. Wierzymy, że 

wszystkie nasze działania wspierają ak-

cjonariuszy, dając im wiedzę pozwalającą 

na świadome określenie poziomu ryzyka 

w trakcie inwestowania w akcje spółki. 

niewątpliwym sukcesem, który odno-

towała spółka, było osiągnięcie trzeciego 

miejsca w generalnej klasyfikacji rankingu 

Giełdowa Spółka roku organizowanego 

przez Puls biznesu oraz pierwsze miejsce 

w kategorii „relacje z inwestorami” tego 

rankingu.

polityka inFormacyJna Grupy kęty S.a. opiera Się na otwartości w relacJacH Z oBecnymi 
i potencJalnymi akcJonariuSZami Z ZacHowaniem poDStawowycH ZaSaD DotycZącycH rów-
neGo DoStępu Do inFormacJi.

Wierzymy, że wszystkie 
te działania wspierają 
akcjonariuszy, dając im wiedzę 
pozwalającą na świadome 
określenie poziomu ryzyka 
w trakcie inwestowania w akcje 
Spółki.

Spółka począwszy od 2001 r. wypłaca 

systematycznie dywidendę, która do 

2014 r. sięgała ok. 40% skonsolidowane-

go zysku netto. W ogłoszonej w 2015 r. 

strategii na lata 2015-2020 Zarząd Grupy 

Kęty S.A. zadeklarował, iż wskaźnik wy-

płaty dywidendy wzrośnie do poziomu 

60% skonsolidowanego zysku netto. 

W lutym 2017 r. polityka dywidendo-

wa uległa dalszym zmianom. Przyjęta 

przez radę nadzorczą Grupy Kęty S.A. 

aktualna polityka dywidendowa zakła-

da wypłatę dywidendy na  poziomie 

60-100% skonsolidowanego zysku netto 

Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania 

Strategii 2020. Zarząd zakłada, że wypła-

ta dywidendy w okresie realizacji planu 

strategicznego Strategia 2020 ukształtuje 

się średnio na poziomie 80% skonsolido-

wanego zysku netto Grupy Kęty S.A.

Zgodnie z przyjętą polityką Zarząd 

Spółki 7 lutego 2017 r. zarekomendował 

wypłatę 80% skonsolidowanego zysku 

netto za 2016 r. w formie dywidendy.
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Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną 2,5 mld zł 

i będą o 11% wyższe od przychodów osiągniętych w 2016 r. Zarząd 

prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej 

wyniesie 297 mln zł, czyli będzie o 2% wyższy niż w roku poprzed-

nim. Zysk ebiTDA (zysk operacyjny z uwzględnieniem amortyza-

cji) wyniesie 420 mln zł, co oznacza wzrost o 6%. Zakładane saldo 

działalności finansowej w 2016 r. wyniesie -18,2 mln zł i bazuje ono 

wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. Ponadto przy kalkulacji 

zysku netto na 2017 r. uwzględniono aktywa na poziomie 5 mln zł 

na podatek odroczony z tytułu działalności w Specjalnej Strefie 

ekonomicznej (w 2016 r. było to ok. 42 mln zł). W efekcie skonso-

lidowany zysk netto osiągnie wartość 227 mln zł.

Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych 

skonsolidowanych danych finansowych na rok 2017 w mln zł 

w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2016 r.:

proGnoza 2017

W opinii Zarządu Grupy Kęty S.A. rok 

2017 będzie kolejnym rokiem wzrostu 

sprzedaży oraz zysków Grupy Kapitało-

wej. bazując na przyjętych założeniach 

dotyczących kształtowania się cen su-

rowców oraz kursów walut, poszczegól-

ne segmenty prognozują następujące 

wartości przychodów ze sprzedaży:

2016 (mln zł) 2017* (mln zł) Zmiana (%)

Przychody ze sprzedaży 2 252 2 500 +11

ebiT 290 297 +2

ebiTDA 396 420 +6

Zysk netto 275 227 -18

Wydatki inwestycyjne 277 287,5**

poDSumowanie

rok 2017 stanowić będzie duże wyzwanie w kontekście do-

skonałych wyników osiągniętych w roku poprzednim. Pomi-

mo tego Zarząd zakłada, iż wyniki na poziomie operacyjnym 

będą porównywalne z rekordowym 2016 r. niższy wynik netto 

to efekt czysto księgowy wynikający z prezentowania aktywa 

na podatek w strefie ekonomicznej. Prognozowane wartości 

ekonomiczne przedstawione w powyższej prognozie stanowią 

realizację (przewidzianą na dany rok) strategii, która w efekcie 

ma doprowadzić do dalszego wzrostu wartości firmy.

+13%  +10%  +4% 

FinanSoWanie
Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredy-

tów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2017 r. ok. 672 

mln zł. a po uwzględnieniu szacowanego poziomu gotówki dług 

netto wyniesie 599 mln zł. Wzrost poziomu zadłużenia będzie 

związany z kontynuacją programu inwestycyjnego (287,5 mln zł), 

zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) 

oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. 

zarząd zakłada, iż wszystkie potrzeby finansowe 
zostaną pokryte środkami wypracowanymi w trakcie 
roku oraz finansowaniem odsetkowym.

segMent  
wyrobów 

wyciskanych  

1063  
mln zł

segMent  
systeMów 

aluMiniowych 

1180  
mln zł

segMent  
oPakowań  

giętkich  

515 
mln zł

* przy kalkulacji zysku netto na 2017 r. uwzględniono aktywa na poziomie 5 mln zł na 
podatek odroczony z tytułu działalności w Specjalnej Strefie ekonomicznej (w 2016 r. 
było to ok. 42 mln zł).
** 41 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2016 r. 
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StrateGia 2020

Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapew-

nienie trwałego wzrostu wartości spółki dla ak-

cjonariuszy dzięki: zrównoważonemu rozwojowi 

prowadzącemu do systematycznego zwiększa-

nia wypracowywanych zysków oraz środków 

pieniężnych, stabilnej polityce dywidendowej, 

stworzenia potencjału dla dalszego rozwoju 

w kolejnych okresach, utrzymywaniu wysokich 

standardów corporate governance.

bazując na przyjętych założeniach dotyczą-

cych kształtowania się cen surowców oraz kur-

sów walut, poszczególne segmenty prognozują 

następujące wartości przychodów ze sprzedaży: 

Segment Wyrobów Wyciskanych 1 444 mln zł 

(+53% w porównaniu do 2016 r.), Segment Syste-

mów Aluminiowych 1 420 mln zł (+32% w porów-

naniu do 2016 r.), Segment Opakowań Giętkich 

665 mln zł (+34% w porównaniu do 2016 r.). 

biorąc powyższe pod uwagę, skonsolidowa-

ne przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej 

w 2020 r. powinny wynieść 3 257 mln zł (+44% 

w porównaniu do 2016 r.), zysk z działalności 

operacyjnej 359 mln zł (+24% w porównaniu do 

2016 r.), zysk operacyjny powiększony o amor-

tyzację (ebiTDA) poziom 506 mln zł (+28% w po-

równaniu do 2016 r.), a skonsolidowany zysk 

netto 265 mln zł (-4% w porównaniu do 2016 r.). 

Zmiany w StrukturZe 
ZarZąDZania 
Zarząd Grupy Kęty S.A. zamierza podjąć działa-

nia zmierzające do wydzielenia ze struktur Gru-

py Kęty S.A. działalności produkcyjnej Segmentu 

Wyrobów Wyciskanych. Grupa Kęty S.A. pozo-

stałaby spółką holdingową notowaną na GPW 

w Warszawie, posiadającą majątek w postaci 

akcji i udziałów w wiodących spółkach każdego 

z segmentów.

polityka DywiDenDowa
Przyjęta przez radę nadzorczą Grupy Kęty S.A. 

polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywi-

dendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego 

zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązy-

wania Strategii 2020. Zarząd zakłada, że wypłata 

dywidendy w okresie realizacji planu strategicz-

nego Strategia 2020 ukształtuje się średnio na 

poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto 

Grupy Kęty S.A.

Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendo-

wanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:

 �  relację długu netto Grupy Kapitałowej do 

skonsolidowanego zysku operacyjnego po-

większonego o amortyzację (ebiTDA), wyli-

czoną na ostatni dzień bilansowy poprzed-

niego roku obrotowego z maksymalnym 

poziomem 2,0;

 �  przesunięcia czasowe otrzymywanych dy-

widend ze spółek zależnych, wpływających 

na maksymalny poziom rekomendowanej 

dywidendy;

 �  wartość potencjalnych i możliwych do zreali-

zowania akwizycji;

 �  wartość rzeczywistych wydatków inwesty-

cyjnych do poniesienia w roku wypłaty dy-

widendy.

w ZwiąZku Z oSiąGnięciem cZęści celów prZewiDZianycH Do realiZacJi w StrateGii na lata 
2015-2020 oraZ DZiałaniami ZmierZaJącymi Do konSoliDacJi mnieJSZycH JeDnoStek BiZne-
SowycH w ramacH SeGmentu SyStemów aluminiowycH, ZarZąD Grupy kęty S.a. opracował 
i prZeDłoŻył raDZie naDZorcZeJ Spółki nową werSJę planu StrateGicZneGo StrateGia 2020.

PRzychOdy ze 
SPRzedaży

3 257 
mln zł

zySk nettO

265 
mln zł

eBItda

506 
mln zł

cele strategii 2020
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550 
mln zł
Sww

393 
mln zł

niniejsza prognoza nie obejmuje ewentualnych dodatkowych wydatków na akwizycje, których efektów również nie uwzględ-

niono w prognozie sprzedaży i wyników.

SSa

257 
mln zł
SoG

plan inweStycyJny
Zarząd zakłada, iż w okresie objętym niniejszą strategią (uwzględniając wydatki poniesione do tej pory od początku realizacji 

strategii, czyli od 2015 r.) wydatki inwestycyjne osiągną poziom ok. 1246 mln zł (+316 mln w porównaniu do strategii 2015 r. oraz 

łącznie 787 mln wydatków w latach 2017-2020), w tym:

StrateGia 2020

potencJalne akwiZycJe
W prognozach na 2017 r. nie uwzględniono żadnych efektów z tytułu potencjalnych projektów akwi-

zycyjnych. niemniej Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji w ramach istniejących 

segmentów oraz utworzenie nowego segmentu:

w segMencie
wyrobów
wyciskanych

w segMencie
systeMów
aluMiniowych

nowy  
segMent

mogą one dotyczyć rozwoju dotychczasowych lub nabycia no-

wych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji kom-

ponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty 

mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na po-

ziomie do 50 mln euro,

mogą one dotyczyć rozwoju geograficznego lub produktowego 

na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć pod-

miotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 20 mln 

euro,

którego potencjał pozwoliłby osiągnąć w 2020 r. przychody ze 

sprzedaży na poziomie min. 200 mln zł.
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W strukturach Grupy Kęty S.A. funkcjonu-

je komórka zarządzania ryzykiem, której 

celem jest definiowanie, ocena istotności 

i ograniczanie ryzyka prowadzonej dzia-

łalności. Komórka stopniowo rozszerza 

obszary działalności, w których ryzyka 

są definiowane i kontrolowane. jednym 

z jej istotnych celów jest upowszechnia-

nie wiedzy o konieczności kontrolowania 

ryzyk związanych z działalnością Spółki, 

a także tworzenie standardów w zakresie 

obiegu informacji, kontroli i raportowania 

ryzyka.

Obecnie zarządzanie ryzykiem obej-

muje procedury zdefiniowane na potrze-

by poszczególnych obszarów, np.:

1. ryzyk o charakterze finansowym (ry-

zyko zmiany cen surowców, ryzyko sto-

py procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko 

kredytu kupieckiego, ryzyko płynności),

2. ryzyka zdarzeń nadzwyczajnych 

(ryzyka zdarzeń powodujących utratę 

majątku, ryzyka utraty zysków na skutek 

zdarzeń nadzwyczajnych i awarii, ryzyko 

utraty danych, ryzyko roszczeń cywilnych 

związanych z prowadzoną działalnością, 

produktami wprowadzanymi do obrotu, 

roszczeniami pracowników) oraz proce-

durę o charakterze ogólnym: Politykę Za-

rządzania ryzykiem – erm, której celem 

jest możliwość formalnego definiowania 

i oddziaływania na ryzyko we wszystkich 

obszarach działalności Spółki, zwłaszcza 

przy projektach o znacznej wartości. 

ryzyko zmiany cen surowców oraz ry-

zyko walutowe ograniczane były przez 

działania o charakterze „hedgingu natu-

ralnego”, polegającego na równoważe-

niu zagrożeń wynikających z kontraktów 

poprzez zawieranie kontraktów o ryzyku 

przeciwnym (np. równoważenie eksportu 

w danej walucie – importem, stosowa-

niem formuł cenowych przenoszących 

ryzyko na klienta itp.) oraz przy wyko-

rzystaniu transakcji terminowych (futu-

res i forward) z terminem zapadalności  

dostosowanym do terminu przepływów 

pieniężnych z działalności operacyjnej.

elementami ograniczającym ryzyko 

stopy procentowej w Grupie Kapitałowej 

są m.in.: zawarta umowa kompensacji 

odsetek, pozwalająca nie tylko ogra-

niczyć ryzyko, ale również redukować 

koszty finansowe, stosowanie zapisów 

umownych, umożliwiających przedter-

minową spłatę kredytów bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów. W 2016 r. Spółka 

opierała swoje zadłużenie obrotowe na 

bazie stawek jedno- lub trzymiesięcz-

nych, natomiast finansowanie inwestycji 

na bazie stawek trzymiesięcznych.

Obowiązująca w Spółce procedura de-

finiuje przypadki, w których ryzyko stopy 

procentowej powinno być obowiązko-

wo zredukowane (np. poprzez zawarcie 

transakcji zabezpieczającej poziom stopy 

procentowej).

ryzyko związane z płynnością jest 

monitorowane przez Zarząd w okresach 

miesięcznych. monitoring ten uwzględnia 

terminy wymagalności / zapadalności 

zarówno inwestycji, jak i aktywów finan-

sowych (np. należności, pozostałych ak-

tywów finansowych) oraz prognozowane 

przepływy pieniężne z działalności ope-

racyjnej.

celem Grupy jest utrzymanie równo-

wagi pomiędzy ciągłością a elastyczno-

ścią finansowania poprzez korzystanie 

z rozmaitych źródeł finansowania, takich 

jak: kredyty kupieckie, kredyty w rachun-

ku bieżącym, kredyty długoterminowe.

ryzyko udzielanego kredytu kupiec-

kiego ograniczane było przez stosowane 

procedury weryfikacji sytuacji finansowej 

kontrahentów, a dodatkowo przenoszone 

jest poprzez zawarte polisy ubezpiecze-

nia należności na firmy ubezpieczeniowe.

Zarządzanie ryzykiem zdarzeń nad-

zwyczajnych obejmuje zarówno zdarze-

nia powodujące utratę majątku oraz kon-

sekwencję takiej utraty (utracone zyski), 

utratę danych, jak również potencjalne 

roszczenia wynikające z odpowiedzial-

ności cywilnej związanej z prowadzoną 

działalnością, produktami oraz roszcze-

niami pracowników.

Poza transferem ryzyk (tj. zawarciem 

polis ubezpieczenia majątku obejmują-

cych utracone zyski [bi] oraz polis odpo-

wiedzialności cywilnej) – Spółka posiada 

procedury kontroli zakresu ubezpiecze-

nia odpowiedzialności cywilnej wybra-

nych dostawców w surowców i usług.

Powyższy zakres kontroli ryzyka przy-

czynił się do ograniczenia podstawowych 

zagrożeń występujących w działalności 

Spółki. Wdrożona Polityka Zarządzania 

ryzykiem – erm, pozwala rozszerzać 

obszar kontroli ryzyk najistotniejszych 

dla Spółki. Ograniczanie zdefiniowanych 

ryzyk odbywa się poprzez systematycz-

ne ich uwzględnianie w obowiązujących 

w spółce procedurach Orangebook i we-

ryfikację skuteczności wprowadzonych 

zmian przy wsparciu komórki Audytu 

Wewnętrznego.

zarządzanie ryZykiem
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inWeStyCje

inwestycje stanowiły, stanowią i stanowić 

będą dla Grupy Kapitałowej Kęty motor 

napędowy rozwoju. Potwierdzają to kwoty 

środków fi nansowych przeznaczonych na 

budowę nowych zakładów, zakup nowo-

czesnych technologii, maszyn i urządzeń. 

Od 2000 r. Spółka wydała na inwestycje 

już ok. 1,7 mld zł, a do końca 2020 r. chce 

przeznaczyć – zgodnie ze strategią roz-

woju – kolejne 787 mln zł. W ten sposób 

w ciągu 20 lat wydatki inwestycyjne za-

mkną się w kwocie blisko 2,5 mld zł.

SeGment opakowań GiętkicH 
W omawianym okresie spółka Alupol 

films należąca do Grupy Kęty S.A. uru-

chomiła (całkowita wartość inwestycji ok. 

150 mln zł) najnowocześniejszą w Polsce 

i jedną z najnowocześniejszych w euro-

pie linię do produkcji pięciowarstwowej 

orientowanej folii polipropylenowej bOPP, 

stanowiącej bazę do produkcji opakowań 

dla najbardziej popularnych produktów 

sklepowych, takich jak: ciastka, cukierki, 

czekolady, chipsy, herbaty, przyprawy, 

makarony czy lody. inwestycja ta jest 

jedną z największych w historii spółki. 

linia produkcyjna została zainstalowana 

w nowym zakładzie zlokalizowanym na 

ponad 5 hektarowej działce w Oświę-

cimiu, znajdującej się na terenie Specjal-

nej Strefy ekonomicznej Krakowski Park 

Technologiczny, a dostawcą urządzeń był 

światowy lider w projektowaniu i wykony-

waniu maszyn do produkcji folii bOPP – 

niemiecki brückner maschinenbau.

Oprócz produkcji i uszlachetniania fo-

lii bOPP nowy zakład rozpoczął także 

produkcję cylindrów drukarskich wyko-

rzystywanych w procesie druku roto-

grawiurowego. W tym celu zakupiono 

najnowocześniejszą linię produkcyjną 

dostarczoną przez maschinenfabrik Ka-

spar Walter Gmbh & co. KG. łącznie 

z dwoma pozostałymi zakład będzie 

dysponował 3 automatycznymi liniami 

galwanicznymi i 9 maszynami graweru-

jącymi, które będą wytwarzać narzędzia 

drukarskie zarówno dla zakładów grupy 

Alupol Packaging, jak również dla klien-

tów zewnętrznych. możliwości pro-

dukcyjne tej inwestycji wyniosą ponad 

30 tys. sztuk cylindrów rocznie i będą 

jednymi z największych w Polsce. 

Spośród innych inwestycji w biznesie 

opakowań warto wspomnieć o oddaniu 

do użytku nowego centrum logistycznego 

w Kętach o powierzchni 3000 m2, w któ-

rym zainstalowano bardzo pojemne  regały 

wysokiego składowania obsługiwane 

1, 3-4. Alupol films w oświęcimiu
2. Aluprof S.A. w Bielsku-Białej
5. Magazyny wysokiego składowania 
Aluprof S.A.

1.

3.

4.

5.

2.



Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A.   |   Raport Roczny 2016

15

przez najnowocześniejsze wózki widłowe, 

poruszające się w wąskich korytarzach za 

pomocą sterowania indukcyjnego. Dzięki 

takim rozwiązaniom w nowej hali maga-

zynowej uzyskano ponad 10 tys. miejsc 

paletowych. Zainstalowano także kolej-

ną nowoczesną maszynę do powlekania 

i laminacji ekstruzyjnej: papieru, folii alu-

miniowej i tworzyw sztucznych. będzie to 

już czwarta maszyna tego typu w grupie 

Alupol Packaging. równocześnie urucho-

miono kolejne maszyny: 10-kolorową dru-

karkę fleksograficzną i laminarkę uniwer-

salną. Wszystkie te inwestycje sprawiają, 

że Alupol Packaging stale umacnia swoją 

pozycję na europejskim rynku opakowań. 

SeGment wyroBów 
wyciSkanycH 
Z kolei najważniejszym wydarzeniem 

z obszaru inwestycji kapitałowych był za-

kup przez Aluform (Segment Wyrobów 

Wyciskanych) Aluminium Kety emmi d.o.o. 

Głównym przedmiotem działalności 

tej słoweńskiej firmy jest obróbka me-

chaniczna i powierzchniowa profili alum-

iniowych, a największymi odbiorcami są 

firmy działające w obszarach produkcji 

sprzętu AGD, przemysłu meblarskiego 

oraz wykończenia wnętrz (m.in. iKeA, 

bosch, Gorenje).

Dzięki tej inwestycji Grupie Kęty udało 

się istotnie uatrakcyjnić i poszerzyć ofertę 

handlową w obszarze wyrobów wyciska-

nych, a w konsekwencji zwiększyć także 

przychody grupy kapitałowej. Pozycję 

SWW wzmocniło także powołanie spółki 

zależnej w niemczech, Aluminium Kety 

Deutschland. 

SeGment SyStemów 
aluminiowycH 
Z obszaru systemów aluminiowych war-

to podkreślić uzyskanie przez spółkę 

Aluprof S.A. dotacji z unijnego programu: 

Wsparcie otoczenia i potencjału przed-

siębiorstw do prowadzenia działalności 

b+r+i; Wsparcie inwestycji w infrastruktu-

rę b+r przedsiębiorstw. W związku z tym 

realizowana będzie budowa centrum 

badawczo-rozwojowego. W projek-

towanym Centrum prowadzone będą 

prace badawczo-rozwojowe nad opra-

cowaniem innowacyjnych rozwiązań: 

systemów dla budownictwa o przeło-

mowych parametrach technicznych, 

takich jak: systemy dla budownictwa pa-

sywnego, systemu o ultra wysokiej izola-

cyjności termicznej, super wysokiej wy-

trzymałości i szczelności, systemy ścian 

spełniających ekstremalnie wysokie od-

porności ogniowe, systemy przeciwpo-

żarowe, systemy fotowoltaiczne zapew-

niające maksymalnie duży udział OZe, 

gwarantujące wysoką energooszczęd-

ność i wiele innych. realizacja projektu 

ma na celu zapewnienie Aluprof S.A. nie-

kwestionowanej pozycji lidera w branży.

inne inwestycje w obszarze SSA to: 

 � linia do wytłaczania / zakład Opole  

(wartość inwestycji 1,1 mln zł).

 � Kabina lakiernicza (druga) lakierni pio-

nowej (wartość inwestycji 2 mln zł). 

 � logimaty na wyposażeniu magazynu 

(wartość inwestycji 1,2 mln zł).

 � regały wspornikowe, regały paletowe 

(wartość inwestycji 2,34 mln zł). 

Największymi odbiorcami słoweńskiej 
spółki Aluminium Kety EMMI d.o.o. są 
firmy działające w obszarach produkcji 
sprzętu AGD, przemysłu meblarskiego 
oraz wykończenia wnętrz (m.in. IKEA, 
Bosch, Gorenje).
1-3. Przykładowe komponenty 
aluminiowe wytwarzane w Aluminium 
Kety EMMI.

1-3.

GruPA KęTy WyDAłA 

nA inWeSTycje już OK. 

1,7 mlD Zł, A DO KOńcA 

2020 r. chce PrZeZnA-

cZyć – ZGODnie Ze STrA-

TeGią rOZWOju – KOlejne 

787 mln Zł. W Ten SPOSób 

W ciąGu 20 lAT WyDATKi 

inWeSTycyjne ZAmKną Się 

KWOTą bliSKO 2,5 mlD Zł.
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badania i roZwóJ
Wysoka jakość, innowacyjność produk-

tów, a także inwestycje w nowoczesne 

technologie i park maszynowy to filozo-

fia działania i strategia Grupy Kapitałowej 

w  obszarze oferowanych produktów 

i usług. Spółki przez lata konsekwent-

nie budują swoją przewagę, rozwijając 

produkty, inwestując w kapitał ludzki 

i najnowsze technologie. Takie podej-

ście przekłada się na sukces - produkty 

spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 

znajdują coraz szersze grupy odbiorców 

w kraju i na świecie. Działalność badaw-

czo-rozwojowa, wdrażane innowacje 

oraz ciągły proces doskonalenia parku 

maszynowego są tymi czynnikami, które 

przyczyniają się do sukcesu organizacji 

i rozwoju w głównych biznesach seg-

mentowych Grupy Kapitałowej Grupy 

Kęty S.A.

Aluprof to jeden z wiodących europej-

skich dystrybutorów systemów aluminio-

wych dla rozwiązań architektonicznych 

wykorzystywanych powszechnie w bu-

downictwie, który w celu przyspieszenia 

procesu wprowadzania innowacji i no-

wych rozwiązań systemowych posiada 

bardzo dobry własny Dział rozwoju oraz 

centrum badań i innowacji, którego la-

boratorium współpracuje z ifT rosen-

heim (niemcy) oraz instytutem Techniki 

budowlanej w Warszawie. 

laBorat0rium 
Aluprof, pracując nad nowymi elemen-

tami systemu, poddaje je przed wprowa-

dzeniem na rynek dokładnym i rygory-

stycznym badaniom oraz testom. W celu 

zapewnienia jakości wyników, laborato-

rium wdrożyło i działa zgodnie z syste-

mem iSO 17025. W skład wyposażenia 

laboratorium wchodzi m.in. największa 

w europie środkowo-Wschodniej ko-

mora badawcza do badań okien, drzwi, 

fasad i żaluzji zewnętrznych w zakresie 

 wytrzymałości na czynniki atmosferyczne: przepuszczalność powietrza, wodoszczel-

ność, obciążenie wiatrem. W komorze mogą być testowane obiekty o gabarytach 

wysokich na 6,5 m i szerokich na 6 m. urządzenie jest w pełni zautomatyzowane 

i skomputeryzowane. laboratorium przeprowadza badania właściwości w zakresie:

Przedmiot badań / wyrób
Rodzaj działalności /  badanie / 

cechy / metody
Identyfikacja metody

Okna, drzwi zewnętrzne

Siły operacyjne
Pn-en 12046-1:2005
Pn-en 12046-2:2001

Wodoszczelność Pn-en 1027:2016-04e

Przepuszczalność powietrza Pn-en 1026:2016-04e

Odporność na obciążenia wiatrem Pn-en 12211:2016-04e

ściany osłonowe

Przepuszczalność powietrza Pn-en 12153:2004

Wodoszczelność Pn-en 12155:2004

Odporność na obciążenie wiatrem Pn-en 12179:2004

Zasłony zewnętrzne, żaluzje Odporność na obciążenie wiatrem Pn-en 1932:2013-09

Okna i ściany osłonowe
Odporność na uderzenie ciałem 
miękkim i ciężkim

Pn-en 13049:2004
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Aluprof posiada także własną prototy-

pownię, która wyposażona jest w nowo-

czesne urządzenia do cięcia, obróbki i łą-

czenia profili stosowanych przy produkcji 

okien, drzwi i fasad. Dzięki tym urządze-

niom można przeszkolić firmy w zakresie 

możliwości produkcyjnych, technicznych 

i prefabrykacyjnych profili. Od niedawna 

znajduje się tam stanowisko do klejenia 

strukturalnego szyb do ram aluminiowych 

przy pomocy specjalistycznych silikonów. 

Duszą i   mózgiem Działu rozwo-

ju Aluprof jest blisko 30-osobowy ze-

spół konstruktorów, którzy, dysponu-

jąc najnowocześniejszym sprzętem 

komputerowym i  specjalistycznym 

oprogramowaniem, wymyślają, tworzą 

indywidualne i nowatorskie rozwiązania, 

znajdujące później zastosowanie w no-

woczesnych obiektach, teraz już niemal 

na całym świecie. 

romB S.a.
Spółka jako producent akcesoriów syste-

mowych oraz innych rozwiązań stosowa-

nych do produkcji okien i drzwi stanowi 

naturalne zaplecze dla grupy kapitałowej 

i z roku na rok zwiększa kooperację z fir-

mami wewnątrz grupy. bogate zaplecze 

techniczne - narzędziownia, galwani-

zernia oraz akredytowane laboratorium 

pomiarowo-badawcze są dodatkowym 

atutem spółki.

centrum  
BaDawcZo-roZwoJowe 
w Grupie kęty S.a.
uruchomione w 2011 r. było współfinan-

sowane w części przez unię europej-

ską ze środków europejskiego fundu-

szu rozwoju regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013. Z perspektywy 

czasu budowa tego centrum okazała 

się bardzo trafną decyzją, gdyż umożli-

wiła Grupie Kęty starania o pozyskanie 

nowych rynków wymagających spełnie-

nia wysokich standardów jakościowych 

i wdrażania nowych innowacyjnych roz-

wiązań. Dzięki prowadzonej działalności 

cbr zapewniło dalsze unowocześnienie 

i dywersyfikację oferowanych produktów 

w celu zwiększenia ich konkurencyjno-

ści na obsługiwanych obecnie i poten-

cjalnych nowych rynkach. Ponadto cbr 

stanowi silny element promocyjny, wy-

różniający Grupę Kęty na tle innych firm 

działających w branży aluminiowej.

Aby uświadomić skalę aktywności 

cbr, należy wymienić liczbę kilku tysię-

cy prób technologicznych prowadzonych 

w 2016 r. w ramach zgłoszonych i reali-

zowanych projektów. Dlatego warto wy-

mienić kilka innowacyjnych technologii 

opracowanych w ub. roku w centrum ba-

dawczo-rozwojowym w Kętach:

104
PRacOwnIków zatRudnIOnych 

w dzIałach R&d

5
LaBORatORIów

 � Wyciskanie rur bez szwu z wlewków 

z wstępnie wykonanym otworem.

 � Wprowadzenie do produkcji nowego 

wysokowytrzymałego stopu en-AW7021.

 � ciągłe poszerzanie oferowanego asor-

tymentu ze stopu en-AW 6101b w sta-

nach przestarzonych.

 � modyfikacja technologii produkcji prę-

tów na wysokoobciążone odkuwki ze sto-

pu en-AW2618.

 � Opracowanie technologii wytwarzania 

kształtowników ze stopów serii 6xxx, do 

zastosowania na elementy stref kontrolo-

wanego zgniotu w pojazdach samochodo-

wych, spełniających wymagania klasy c24.
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oŚWiadCzenie o StoSowaniu  
łaDu korporacyJneGo

W roku 2016 Spółka podlegała zasadom 

ładu korporacyjnego opisanym w do-

kumencie „Dobre Praktyki Spółek no-

towanych na GPW 2016” (Zasady ładu 

Korporacyjnego, DPSn), stanowiącym 

Załącznik do uchwały nr 26/1413/2015 

rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. 

W związku z przyjęciem przez radę Gieł-

dy uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 

października 2015 roku „Dobrych Prak-

tyk Spółek notowanych na GPW 2016”, 

uchwałą nr 1/2016 Zarząd Spółki przy-

jął oświadczenie w zakresie stosowania 

Dobrych Praktyk Spółek notowanych 

na GPW 2016 w Grupie Kęty S.A. Zakres 

stosowania zasad ładu korporacyjnego 

określonych w przedmiotowym doku-

mencie określony został również w opu-

blikowanym przez Spółkę w dniu 16 mar-

ca 2016 r. raporcie ebi nr 1/2016. 

Tekst oświadczenia ze wskazaniem 

zakresu, w jakim Spółka deklaruje prze-

strzeganie zasad, dostępny jest na stro-

nie internetowej, w sekcji poświęconej 

ładowi korporacyjnemu Grupy Kęty S.A.

W 2016 r. Grupa Kęty S.A. stosowa-

ła zasady ładu korporacyjnego zawarte 

w „Dobrych Praktykach Spółek noto-

wanych na GPW 2016”, wydanych przez 

Giełdę Papierów Wartościowych uchwałą 

nr 26/1413/2015 rady nadzorczej Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. z dnia 13 października 2015 r. Z uwagi 

na strukturę akcjonariatu, brak zgłoszeń 

dotyczących oczekiwań akcjonariuszy, co 

do sposobu przeprowadzenia walnego 

zgromadzenia przy wykorzystaniu środ-

ków komunikacji elektronicznej oraz brak 

możliwości zapewnienia infrastruktury 

technicznej niezbędnej dla sprawnego 

przeprowadzenia walnego zgromadzenia 

przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej i zachowania odpowied-

niego poziomu bezpieczeństwa komu-

nikacji elektronicznej w trakcie obrad 

walnego zgromadzenia Grupy Kęty S.A., 

rekomendacja nr iV.r.2 nie miała do Spół-

ki zastosowania. Grupa Kęty S.A. zapew-

niała transmisję obrad walnego zgroma-

dzenia w czasie rzeczywistym poprzez 

transmisję w interneci.

Ponadto Spółka nie stosowała dwóch 

zasad szczegółowych wyrażonych 

w punkcie ii. Z.2 oraz V.Z.6. zbioru DPSn 

2016.

Zgodnie z  zasadą ii.Z.2 zasiadanie 

członków zarządu spółki w zarządach 

lub radach nadzorczych spółek spoza 

grupy kapitałowej spółki wymaga zgody 

rady nadzorczej. W komentarzu Spółka 

zadeklarowała stosowne zmiany w za-

pisach Statutu Spółki w 2016 r. i po ich 

wprowadzeniu zasada ii.Z.2 jest obecnie 

stosowana. 

Z kolei zgodnie z zasadą V.Z.6. zbioru 

DPSn 2016 Spółka określa w regulacjach 

wewnętrznych kryteria i okoliczności, 

w których może dojść w spółce do kon-

fliktu interesów, a także zasady postę-

powania w obliczu konfliktu interesów 

lub możliwości jego zaistnienia. W 2016 

r. funkcjonujące w spółce regulacje we-

wnętrzne zostały rozszerzone, a w roku 

2017 Spółka będzie kontynuować działa-

nia, aby spełniać całościowo wymagania 

tej zasady.

informacje o odstąpieniu od stoso-

wania określonych wyżej rekomendacji 

iV.r.2 i zasady V.Z.6. zostały zamieszczo-

ne przez Grupy Kęty S.A. na stronie in-

ternetowej Spółki, w sekcji poświęconej 

ładowi korporacyjnemu Grupy Kęty S.A.



opis 
segmentów 

biznesowych
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poDStawowa 
cHarakteryStyka 
Grupa Kęty jest zaliczana do najwięk-

szych producentów wyrobów wyci-

skanych w kraju z około 30% udziałem 

w rynku. równocześnie zalicza się do 

czołówki producentów wyrobów wy-

ciskanych w europie z szacunkowym 

udziałem ok. 2%. na rynku polskim kon-

kuruje z 11 lokalnymi producentami. na-

tomiast w całej europie producentów 

wyrobów wyciskanych jest znacznie wię-

cej. Konsumpcja rynku europejskiego wg 

cru monitor za 2016 r. wyniosła 2 990 

tys. ton, z czego Grupa Kęty sprzedała 

65 tys. ton wyrobów wyciskanych. Grupa 

Kęty jest liderem w branżach nowocze-

snych i innowacyjnych, gdzie odnotowu-

je największe dynamiki wzrostu sprze-

daży. Są to m.in. branża motoryzacyjna, 

branża transportowa z uwzględnieniem 

transportu kolejowego (szybka kolej, me-

tro) oraz rozpoczęte próby dostaw ele-

mentów i komponentów aluminiowych 

dla transportu lotniczego.

Pozyskiwanie klientów z tych branż 

pozwala Grupie Kęty na stały i dyna-

miczny rozwój sprzedaży eksportowej, 

a także rozwój i udoskonalanie produk-

tów. Sprzyja temu także maksymalne 

wykorzystanie zaplecza, które posiada 

firma, a mianowicie zakładowego cen-

trum badawczo-rozwojowego, które 

współpracuje z działem handlowym 

przy opracowywaniu szczegółów no-

wego produktu i wdraża je później do 

produkcji. czasami potrzebne są drobne 

modyfikacje stopu dla uzyskania odpo-

wiednich parametrów produktu, czasami 

z kolei potrzebna jest lekka zmiana pa-

rametrów wyciskania na prasie, aby pro-

dukt uzyskał oczekiwane i wymagane 

przez klienta, ale równocześnie zgodne 

z normą, parametry. Za ten cały proces 

SeGment  
wyroBów wyciSkanycH

konsultacji i podpowiedzi odpowiedzial-

ny jest właśnie cbr Grupy Kęty. 

Grupa Kęty współpracuje z takimi zna-

nymi markami z branży motoryzacyj-

nej, jak: Audi, Porsche, ferrari. Z branży 

transportowej znane marki, dla których 

Grupa Kęty jest dostawcą to: bombar-

dier, faiveley, Siemens. Ponadto są to 

znane firmy: Oem, boS Gmbh (kompo-

nenty do roletek bagażnika VW, Audi, 

ford), Gmbh, TrW, (kasety na podusz-

ki powietrzne), Thule (komponenty 

bagażników aluminiowych), benteler, 

 KirchhOff Automotive. 

opiS SytuacJi rynkoweJ, 
SprZeDaŻ, klienci 
rok 2016 to bardzo dobry rok dla Grupy 

Kęty, w szczególności dla biznesu pro-

fili aluminiowych. udało się pozyskać 

znacznie więcej zamówień w porówna-

niu z rokiem 2015. Wartość sprzedaży 

praSa 18mn poD wZGlęDem roZwiąZań tecHnoloGicZnycH poSiaDa wiele FunkcJi 
i innowacyJnycH roZwiąZań, takicH Jak opatentowany SyStem  

eco + loGic 2.0, który poZwala na BarDZo niSkie ZuŻycie enerGii na tonę proDukcJi. 

Gri G4-4
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wyniosła 932 mln zł, przy czym sprzedaż 

krajowa wzrosła o 6%, a eksport aż o 30%. 

Dynamika wzrostu całkowitej sprzedaży 

wyniosła 15%.  

Tak wysokie udziały sprzedaży eks-

portowej do poszczególnych krajów 

były możliwe dzięki prawidłowej polityce 

handlowej przyjętej przez Grupę Kęty. na 

wszystkich tych rynkach o dużych dyna-

mikach wzrostu i udziałów zatrudniono 

lokalnych handlowców, tj. w niemczech, 

we Włoszech, w czechach, Wielkiej 

brytanii. Drugi element sukcesu to do-

stosowanie się do współpracy z dużymi 

firmami z branż automotive, do ich wy-

mogów, opanowanie technologii i prze-

kroczenie pewnej bariery skali obróbki na 

maszynach cnc. Obecnie zamówienia 

dla odbiorców przemysłu motoryzacyj-

nego są realizowane w milionach sztuk, 

co powoduje wzrost odpowiedzialności 

i szczególny sposób monitorowania reali-

zacji kontraktu. W tym celu poczyniono 

również kilka inwestycji w nowoczesne 

centra obróbcze. 

Surowce i źróDła 
ZaopatrZenia
Podstawowym surowcem przetwarza-

nym w Grupie Kęty jest aluminium. Za-

równo w formie aluminium pierwotnego, 

z którego produkuje się wlewki alumi-

niowe dla pras, jak i gotowych wlewków 

również kupowanych na zewnątrz. Stąd 

wynikają różne ceny i koszty zakupu alu-

minium. cena aluminium pierwotnego 

3m na giełdzie w londynie sukcesywnie 

rosła przez cały rok. metal zdrożał final-

nie o 17%. Grupa Kęty zabezpiecza się, 

wybierając do współpracy kluczowych 

dostawców z różnych kierunków geogra-

ficznych. Pozwala to na dywersyfikację 

źródeł zaopatrzenia, a także zwiększenie 

elastyczności w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowych. 
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podział sprzedaży całkowitej na 
krajową i eksportową od lat ulega 
systematycznemu przesunięciu 
w kierunku eksportu. Zmiany te postępują 
głównie dzięki szerszej współpracy 
z dużymi firmami, a ostatnio także dzięki 
współpracy z firmami z branży automotive 
– dzięki umiejętnemu dostosowaniu się do 
wysokich wymagań. 

100% =  sprzedaż całkowita

wartość sprzedaży (w mln zł)

inweStycJe, innowacyJne 
proDukty
W 2016 r. najważniejszym wydarzeniem 

inwestycyjnym był zakup spółki Alumi-

nium Kety emmi d.o.o. Głównym przed-

miotem działalności tej słoweńskiej firmy 

jest obróbka mechaniczna i powierzch-

niowa profili aluminiowych, a najwięk-

szymi odbiorcami są działające w obsza-

rach produkcji sprzętu AGD, przemysłu 

meblarskiego oraz wykończenia wnętrz. 

Spółka w 2016 r. osiągnęła przychody ze 

sprzedaży w wysokości ok. 27 mln euro 

i zatrudniała 343 osoby. firma dostarcza 

aluminiowe komponenty m.in. do takich 

firm jak: iKeA, bosch, Gorenje. Dzięki 

temu poszerza ofertę handlową w ob-

szarze wyrobów wyciskanych i zwiększa 

przychody całej grupy kapitałowej. Po-

zycję SWW wzmocniło także powoła-

nie spółki zależnej w niemczech, której 

głównym przedmiotem działalności jest 

działalność handlowa, marketingowa 

i promocyjna.

inwestycje rzeczowe w Grupie Kęty 

polegały na wzmocnieniu w nowocze-

sne urządzenia do obróbki profili alu-

miniowych Zakładu Zaawansowanych 

Produktów Aluminiowych, który współ-

pracuje z wymagającymi klientami prze-

mysłu motoryzacyjnego, transportowego 

i powinien być technologicznie jednym 

z najbardziej zaawansowanych i wy-

posażonych zakładów Grupy Kęty. Do-

strzega to rynek, gdyż Grupa Kęty po raz 

drugi została nominowana przez firmę 
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bOS Group do nagrody excellence Sup-

plier w zakresie profi le aluminiowe. Pod-

stawą nominacji do nagrody była współ-

praca z należącą do grupy firmą bOS 

Gmbh &cO. Grupa Kęty dostarcza do tej 

fi rmy komponenty i fabrykowane deta-

le aluminiowe. W roku 2016 Grupa Kęty 

dostarczyła ponad 2,7 mln takich detali, 

spełniając najwyższe oczekiwania jako-

ściowe fi rmy bOS. Dodatkowo w okresie 

współpracy wprowadzano również in-

nowacje produktowe. Dlatego nagroda 

przyznana nam przez bOS Gmbh &cO. 

jest swego rodzaju dostrzeżeniem wkła-

du pracy i starań o wysoką jakość i inno-

wacyjność produktu dla klienta.

alupol na ukrainie
W 2016 r. odnotowano również wzrost 

produkcji w zakładzie na ukrainie. cał-

kowita dynamika sprzedaży ilościowej 

wyniosła 13 %. Sprzedaż na rynek rodzi-

my wzrosła co prawda tylko o 6%, co jest 

wynikiem bardzo powolnego odbudo-

wywania się gospodarki ukraińskiej po 

okresie stagnacji. Dopiero końcem roku 

można było zaobserwować jakiekolwiek 

pozytywne symptomy budzącego się 

rynku.  utrzymanie parametrów spółki 

na odpowiednim poziomie było możliwe 

dzięki rozszerzeniu umowy przerobowej 

na potrzeby rosnącego rynku polskiego. 

Dynamika wzrostu w ramach wykonywa-

nej usługi wyniosła 19%. 

Grupa kęty jest liderem 
w branżach nowoczesnych 
i innowacyjnych, gdzie 
odnotowuje największe 
dynamiki wzrostu sprzedaży, 
dostarczając komponenty 
i fabrykowane detale 
aluminiowe. 

Grupa kęty S.a. – biznes 
profi li aluminiowych / zakłady 
produkcyjne i spółki handlowe 
w europie. 

alupol llckęty
tychy

aluminium kety 
emmi d.o.o.

aluminium kety 
DeutScHlanD GmbH

Grupa kety italia s.r.l.

Gri G4-9
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Sprzedaż wg branż
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oD wyciSkania Do aSSemBlinGu
Przemysł aluminiowy to jeden z najbardziej dynamicznych sektorów gospodarki 

europejskiej z 600 zakładami produkcyjnymi zatrudniającymi około 1 mln pra-

cowników. Tendencje w tym przemyśle jasno wskazują na to, że rynek produktów 

zaawansowanych i przetworzonych rozwija się znacznie szybciej aniżeli wyrobów 

standardowych. Wynika to wprost z innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez 

producentów, którzy oczekują od dostawców produktów na wskroś nowoczesnych 

i bardzo wysokiej jakości. 

Grupa Kęty od lat realizuje agresywną strategię rozwoju działalności w obszarze 

produkcji i sprzedaży detali kompleksowo przetworzonych. Kluczowym elementem 

tej strategii rynkowej jest dedykowany do realizacji tego celu Zakład Zaawansowa-

nych Produktów Aluminiowych, który współpracuje z firmami z szeroko rozumianej 

branży motoryzacyjnej, a także z klientami z branży kolejowej oraz lotniczej. Spółka 

poczyniła szereg nowych inwestycji, mających na celu spełnienie coraz wyższych 

oczekiwań rynkowych - zakupiono m.in. nowoczesne centra obróbcze cnc umoż-

liwiające wykonywanie skomplikowanych operacji. Dzięki takiemu parkowi maszy-

nowemu oraz wysoce wykwalifikowanej kadrze inżynierów, Grupa Kęty stała się 

wiarygodnym dostawcą i partnerem do współpracy, który dostarcza oraz ponosi 

odpowiedzialność za dostarczony kompleksowy produkt, który wytworzony jest 

w wyniku takich operacji, jak: wyciskanie, obróbka powierzchniowa, obróbka cnc, 

gięcie, spawanie klejenie oraz montaż komponentów. 

bardzo istotną kwestią mającą miejsce w roku 2016 jest uzyskanie przez Grupę 

Kęty S.A. certyfikacji Audi na stop crash’owy c24, co właściwie daje nieograniczoną 

możliwość w dostawach profili aluminiowych, z których produkowane są obecnie 

nowoczesne samochody. Zauważamy trend, że większość dużych klientów nie 

chce zamawiać już tylko profili (surowych), ale praktycznie każdy z nich chce lub 

chciałby otrzymywać gotowe części. W związku z tym jest to bardzo duża szansa 

dla Zakładu Zaawansowanych Produktów Aluminiowych, aby jeszcze dynamiczniej 

rosnąć na rynkach motoryzacyjnych. 

Głównym przedmiotem działalności słoweńskiej spółki aluminium kety emmi d.o.o. 
jest obróbka mechaniczna i powierzchniowa profili aluminiowych, a największymi 
odbiorcami są firmy działające w obszarach produkcji sprzętu aGD, przemysłu 
meblarskiego oraz wykończenia wnętrz (m.in. ikea, Bosch, Gorenje).

Gri G4-6  Gri G4-8
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poDStawowa 
cHarakteryStyka 
Aluprof S.A. jest jednym z czołowych 

producentów systemów aluminiowych 

w europie. Spółka posiada swoje od-

działy w wielu krajach europy, a także 

w Stanach Zjednoczonych. Dzięki po-

nad 50-letniemu doświadczeniu firma 

Aluprof S.A. posiada ponad 1300 stałych 

klientów. roczne przychody ze sprze-

daży Aluprof S.A. przekraczają 230 mln 

euro. eksport SSA stanowi około 42% 

ogólnej sprzedaży. Segment zatrudnia 

ponad 2000 pracowników.

Zlokal izowane w  bielsku-białej , 

Opolu, Goleszowie i Złotowie zakłady 

Aluprof S.A. dysponują ponad 220 tys. m2 

powierzchni i nowoczesnym wyposaże-

niem, m.in.:

 � zautomatyzowaną linią do produkcji 

kształtowników zespolonych;

 � dziesięcioma najnowszej generacji 

liniami do produkcji profili i skrzynek ro-

letowych;

 � magazynami wysokiego składowania;

 � nowoczesnymi, w pełni zautomatyzo-

wanymi liniami do lakierowania proszko-

wego, w tym linią do lakierowania piono-

wego.

opiS SytuacJi rynkoweJ, 
SprZeDaŻ, klienci 
Dla Aluprof 2016 r. był bardzo dobry. Seg-

mentowi udało się przekroczyć poziom 

1 mld zł w zakresie wartości sprzedaży. 

Dobry wynik jest pochodną dynamicz-

nego rozwoju eksportu i stałego wzro-

stu sprzedaży na rynku krajowym. ro-

snące zaufanie inwestorów, realizacja 

wizji architektów oraz najlepszy serwis 

w Polsce umocnił firmę na pozycji lidera 

rynkowego. Osiągnięty poziom sprzeda-

ży architektonicznych systemów alumi-

SeGment 
SyStemów aluminiowycH

niowych na poziomie 376 mln oraz 207 

mln systemów roletowych potwierdza 

słuszność przyjętej wizji rozwoju firmy. 

Stale wzbogacane portfolio produktowe 

daje możliwość klientom z rynku pol-

skiego do ekspansji na rynki europejskie. 

Tak rozumiana filozofia prowadzenia fir-

my pozwala na ciągłe poszerzanie gro-

na Klientów. W 2016 r. portfolio klientów 

poszerzyło się o ponad 50 nowych od-

biorców z 10 mln zł poziomem zakupów. 

Współpraca z wszystkimi uczestnikami 

rynku, w szczególności architektami, 

przynosi obopólne korzyści, inwestorzy 

otrzymują niepowtarzalne, funkcjonalne 

na wskroś nowoczesne projekty.

Do najważniejszych realizacji obiekto-

wych w Polsce zrealizowanych w 2016 r. 

należy zaliczyć: Astoria Premium Offices, 

Grzybowska 43, Proximo, X2 boutique 

Office, royal Wilanów, nowy świat 2.0, 

Prime corporate center,  Quattro busi-

ZloKAlIZoWANE W BIElSKu-BIAłEj, oPolu, GolESZoWIE I ZłotoWIE ZAKłADy 
AluPRof DySPoNują PoNAD 220 tyS. M2 PoWIERZchNI I NoWocZESNyM 

WyPoSAżENIEM.

Aluprof S.A w Bielsku-Białej Zakład w opolu

Gri G4-4
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ness Park – Kraków, cenrum Kongreso-

we ice Kraków, Warszawa, Tryton busi-

ness house – business house – Gdańsk, 

muzeum ii Wojny światowej w Gdańsku, 

hotel Puro w Poznaniu, budynek biuro-

wy Tensor „A” w Gdynii. royal Wilanów 

to jednocześnie zwycięzca konkursu 

Obiekt roku w systemach Aluprof, któ-

rego ii edycja została zorganizowana 

w 2016 r. Konkurs ten to prestiżowe 

wydarzenie w branży, na które zgłoszo-

nych zostało ponad 100 obiektów wy-

konanych w systemach Aluprof w latach 

2014-2016.

rok 2016 był również okresem 

o znacznej dynamice rozwoju sprzedaży 

na rynkach eksportowych. Po raz kolejny 

spółka odnotowała rekordowy poziom 

skonsolidowanej sprzedaży eksportowej 

w wysokości 394 mln zł, z czego prawie 

70% (276 mln zł) stanowi sprzedaż sys-

temów architektonicznych produkowa-

nych w bielsku-białej, a pozostałe 30% 

(118,0 mln zł) stanowi sprzedaż syste-

mów roletowych, bram i moskitier pro-

dukowanych w Opolu.

Dwucyfrowa dynamika sprzedaży zo-

stała osiągnięta poprzez konsekwentną 

pracę na poszczególnych rynkach, ro-

snącą liczbę zadowolonych ze współ-

pracy klientów, sukcesywne poszerzanie 

oferty produktowej zarówno w zakresie 

systemów architektonicznych, jak i role-

towych, a także oferowanie na poszcze-

gólnych rynkach wyrobów gotowych 

według indywidualnych wymagań klien-

tów. największe wzrosty na rynkach eks-

portowych udało się odnotować w Sta-

nach Zjednoczonych, Wielkiej brytanii, 

niemczech i holandii.

Spółka Aluprof uSA w nowym jorku 

uzyskała ponad 1,5 krotny wzrost sprze-

daży w stosunku do roku poprzedniego. 

Spółka podpisała kolejne kontrakty i tym 

samym powiększyło się portfolio obiek-

tów, o gmachy takie jak: Sky View Parc, 

navy yard oraz 54 fulton Street. refe-
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Wartość sprzedaży (w mln zł)

rencje z amerykańskiego rynku są bar-

dzo istotne z punktu widzenia dalszych 

działań na innych rynkach eksporto-

wych, na które Aluprof wchodzi z ofertą 

rozwiązań indywidualnych, dostosowa-

nych do wymagań klienta m.in. fasady 

elementowe.

Spółka Aluprof uK w Wielkiej brytanii 

pozyskała w 2016 r. kolejne prestiżowe 

projekty m.in.: curtis Green, Three colts 

lane. Spółka dynamicznie rozwija się 

w segmencie obiektowym. mając na 

uwadze rozwój spółki, w 2017 r. zapla-

nowano otwarcie nowego biura tech-

niczno-handlowego w londynie wraz 

z  show-roomem, który ma stanowić re-

ferencje rozwiązań produktowych fi rmy.

Wpływ na ogromny sukces sprze-

daży eksportowej miało również utrzy-

manie wysokiego poziomu sprzedaży 

w czechach i na Słowacji, gdzie spółka 

osiągnęła dominujący udział w rynku 

wraz z utrzymaniem znaczącego udzia-

łu w rynku czeskim (ponad 17% udziału 

w rynku) i słowackim (ponad 14% udzia-

łu w rynku). Korzystny wynik osiągnięto 

pomimo znacznie gorszych niż w po-

przednich latach wyników gospodarek 

obydwu tych krajów, co potwierdza sta-

bilną pozycję Aluprofu na obu rynkach. 

W styczniu Aluprof zaprezentował swoją 

ofertę na targach Polyclose 2016. Warto 

podkreślić, że największy procentowy 

udział ilości nowych klientów odnoto-

wano w holandii, gdzie praktycznie po-

trojono ilość aktywnych klientów spółki.
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Segment w 2016 r. 
odnotował rekordowy poziom 
skonsolidowanej sprzedaży 
eksportowej na poziomie 
438 mln zł.

100% =  sprzedaż całkowita

*Wynik obejmuje wartość sprzedaży spółek zależnych: metal-

plast Stolarka Sp. z o.o. oraz rOmb S.A., wchodzących w skład 

SSA od 2016 r.
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inweStycJe, innowacyJne 
proDukty
Sukcesywnie rozbudowywana jest sieć 

dystrybucyjna w całej europie. Aluprof 

z każdym rokiem postrzegany jest jako 

coraz solidniejszy, elastyczny partner, 

który wdraża nowatorskie, indywidualne 

rozwiązania, a to procentuje zdobywa-

niem kolejnych kontraktów.

W 2016 r. oferta firmy poszerzyła się 

o kolejne nowe rozwiązania systemowe: 

 � mb-86 fold line,

 � mb-70hi casemat,

 � mb-ferroline,

 � mb-59hS,

 � mb-77hS drzwi narożne.

Dzięki systematycznemu rozwojowi, 

ścisłemu śledzeniu trendów rynkowych 

i sukcesywnym wdrażaniu oczekiwanych 

na poszczególnych rynkach produktów, 

systemy architektoniczne Aluprof sku-

tecznie konkurują z rozwiązaniami głów-

nych, zachodnich konkurentów. W 2016 r. 

Aluprof S.A. uzyskał dotacje z programu 

Wsparcie otoczenia i potencjału przed-

siębiorstw do prowadzenia działalności 

b+r+i; Działanie 2.1 – Wsparcie inwesty-

cji w infrastrukturę b+r przedsiębiorstw. 

W związku z w/w realizowana będzie 

budowa centrum badawczo-rozwojo-

wego. W projektowanym centrum pro-

wadzone będą prace badawczo-rozwo-

jowe nad opracowaniem innowacyjnych 

rozwiązań – systemów dla budownictwa 

o przełomowych parametrach technicz-

nych, takich jak: systemy dla budownic-

twa pasywnego i energooszczędnego, 

systemów o ultra wysokiej izolacyjności 

termicznej, super wysokiej wytrzyma-

łości i szczelności, nowoczesne rozwią-

zania dla budynków termo modernizo-

wanych, systemy ścian spełniających 

ekstremalnie wysokie wytrzymałości 

ogniowe, systemy przeciwpożarowe, 

ściany osłonowe aluminiowo-szklane 

(kuloodporne), systemy fotowoltaiczne 

zapewniające maksymalnie duży udział 

OZe i wiele innych. realizacja projektu 

ma na celu zapewnienie Aluprof S.A. nie-

kwestionowanej pozycji lidera w branży.

1.  Laureaci konkursu obiekt roku 
w Systemach aluprof

2.  royal Wilanów – zwycięzca 
konkursu obiekt roku 
w Systemach aluprof

3.  LiC marriott new york, uSa

1.

2.

3.
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1. Drzwi harmonijkowe MB-86 fold 
line
2. Drzwi narożne podnoszono-
przesuwne MB-77hS

Źródło: Centrum Analiz Branżowych.

rankinG DoStawców proFili alumuniowycH wG centrum 
analiZ BranŻowycH

W bielsku-białej zakończono prace 

związane z montażem i uruchomieniem 

6 szaf akcesoryjnych fi rmy SSi Schaef-

fer. Każda szafa pozwala na składowa-

nie około 300 pozycji asortymentowych. 

Dzięki takiemu zastosowaniu w/w roz-

wiązania dokonana została 90%-owa 

redukcja wymaganego miejsca maga-

zynowego w porównaniu z tradycyjnym 

rozwiązaniem magazynowym oraz kilku-

krotnie zwiększono prędkości komisjono-

wania poprzez automatyzację procesów. 

bardzo ważnym elementem takiego 

rozwiązania jest wzrost wydajności. Od 

początku 2016 r. sukcesywnie, etapami 

wdrażany jest system WmS.

Aluprof zakończył prace związane 

z modernizacją i rozbudową obiektów 

w zakładzie w Opolu. Dzięki odważnym 

projektom i pomysłowości udało się 

stworzyć ze wszystkich obiektów zwar-

tą architektoniczną całość, która zyskała 

europejski standard.

Zmodernizowano i rozbudowano 

budynek biurowy wraz z warsztatem 

utrzymania ruchu z dedykowanymi sta-

nowiskami pracy o łącznej powierzchni 

500 m2. Oddano do użytkowana halę 

magazynową o powierzchni użytkowej 

7041 m2. W hali znajduje się magazyn 

wysokiego składowania obsługiwany 

wózkami prowadzonymi indukcyjnie. 

W magazynie znajdują się 3094 pola 

składowe na kosze stalowe. Dodatkowo 

zakończono realizację wiaty załadunko-

wej o powierzchni użytkowej 1083 m2 

oraz magazynowej o powierzchni użyt-

kowej 1282 m2 z magazynem opakowań 

o powierzchni użytkowej 404 m2. rozbu-

dowa pozwoliła na podział zakładu na 

część produkcyjną i dystrybucyjną. Dzięki 

obu wiatom można lepiej i sprawniej or-

ganizować rozładunki surowców oraz za-

ładunki towarów i wyrobów.

naGroDy 
Aluprof po raz ósmy z rzędu otrzymał 

tytuł lidera rynku Stolarki budowlanej, 

zwycieżając w kategorii osłony oraz sys-

temy aluminiowe. marka została doce-

niona również w kategorii jakość produk-

tów i otrzymała tytuł lider jakości 5-lecia.  

1.

2.
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Najwyższa jakość produktów Najlepszy wizerunek na polskim rynku
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W związku ze zmianami w strukturze 

zarządzania Grupą Kapitałową, wyniki 

spółek zależnych: metalplast Stolarka 

Sp. z o.o. oraz rOmb S.A. wchodzących 

dotychczas w skład Segmentu usług 

budowlanych oraz Segmentu Akce-

soriów budowlanych są prezentowane 

w ramach Segmentu Systemów Alumi-

niowych.

poDStawowa 
cHarakteryStyka 
firma rOmb S.A. z siedzibą w Złotowie 

została założona w 1974 r. W 2007 r. we-

szła w struktury Grupy Kapitałowej Kęty. 

Obecnie jest największą polską firmą 

produkującą okucia obwiedniowe z przy-

chodami na poziomie 50 mln zł. Działa 

w ponad 16 krajach i zyskała zaufanie ty-

sięcy Klientów. Pod marką rOmb sprze-

dawana jest szeroka gama produktów 

przeznaczonych dla budownictwa. Są to 

przede wszystkim systemy okuć obwie-

dniowych dla stolarki okiennej. W ofercie 

znajduje się również szeroki wybór akce-

soriów systemowych oraz innych roz-

wiązań stosowanych do produkcji okien 

i drzwi. ciągły rozwój oraz ponad 40-let-

nie doświadczenie sprawiają, iż Spółka 

dynamicznie i sukcesywnie poszerza 

zakres swojej oferty, produkując również 

okucia dedykowane. W tym zakresie 

rOmb S.A. podjął miedzy innymi współ-

pracę ze skandynawską firmą Dovista. 

Spółka produkuje także jednopunktowe 

zamki wpuszczane w wielu odmianach, 

w tym zamki ogniowe przeznaczone dla 

drzwi wykonanych w systemach alumi-

niowych.

opiS SytuacJi rynkoweJ
W 2016 r. Spółka odnotowała przycho-

dy ze sprzedaży na poziomie 50,3 mln 

zł, co daje ponad 17% wzrost w stosunku 

do roku ubiegłego. na rynku krajowym 

można było zaobserwować zmniejszony 

popyt na wyroby Spółki, lecz sytuację tą 

częściowo zrekompensowały dobre wy-

niki w zakresie sprzedaży eksportowej 

oraz sprzedaży produktów do spółek 

powiązanych. Aż 33,7% produkcji trafiło 

na eksport (m.in. do rosji, rumunii, buł-

garii, na ukrainę i białoruś), a także na 

rynki unii europejskiej i krajów bałkań-

skich. łącznie Spółka obsługuje ponad 

16 rynków zagranicznych. Zgodnie z ideą 

synergii oraz polityką Grupy, wolumen 

sprzedaży na rzecz Spółek powiązanych 

rośnie dynamicznie, a w 2016 r. wyniósł 

14,5 mln zł, co stanowiło 28,9% sprzedaży 

ogólnej.

ZrealiZowane proJekty, 
ZnacZące oSiąGnięcia, nowe 
proDukty
firma nieustannie inwestuje swoje za-

soby w proces udoskonalania obecnych 

oraz rozwój nowych produktów. W 2016 r. 

do sprzedaży wdrożono około 310 no-

wych indeksów. W dużej mierze prace 

rozwojowe związane z okuciem były sku-

pione na modernizacji oraz rozszerzeniu 

funkcjonalności obecnie produkowanych 

systemów. Wprowadzono nowe rozwią-

zania, takie jak: okucia do okien i drzwi 

z tak zwanym niskim progiem, nową od-

mianę kompletu zawiasów, zwłaszcza 

do systemów aluminiowych. Doposażo-

no okucie rOmb DynAmic w akcesoria, 

zwiększając tym samym funkcjonalność 

i możliwości zastosowania. nowa linia 

okuć rOmb Alu eurO, przeznaczona 

do okien aluminiowych z tak zwanym eu-

rorowkiem, została rozszerzona o okucia 

w wersji uchylno-rozwiernej i uchylnych, 

wysokich, sterowanych klamką moco-

waną na pionowym ramiaku skrzydła. 

Do kompletacji wprowadzono również 

funkcje mikrowietrzenia.

inweStycJe, moDerniZacJe
W  2016 r. w  ramach inwestycji zain-

stalowano nową wtryskarkę do two-

rzyw sztucznych engel, dzięki czemu 

park maszynowy rOmb S.A. dysponuje 

obecnie już 6 takimi wtryskarkami. uru-

chomiono również kolejną wtryskarkę 

do odlewania elementów ze znalu. Do-

posażono narzędziownie, uruchamiając:  

tokarkę numeryczną firmy mazak, pio-

nowe centrum obróbcze firmy brother 

oraz wzdłużny automat tokarski citizen. 

W celu ograniczenia kosztów eksploata-

cyjnych, które w istotny sposób wpływa-

ją na koszty produkcji, przeprowadzono 

również modernizację systemu grzew-

czego na wydziałach produkcji części 

i montażu. Optymalizacja polegała na 

budowie i uruchomieniu nowego sys-

temu ogrzewania opartego na wymien-

nikach ciepła oraz na odzysku ciepłego 

powietrza. 
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poDStawowa 
cHarakteryStyka 
Podstawą działalności spółki metal-

plast-Stolarka jest projektowanie oraz 

produkcja i montaż nowoczesnych fasad 

i przeszkleń dachowych na bazie syste-

mów aluminiowych i stalowych. firma 

aktywnie działa także w segmencie bu-

downictwa drogowego, będąc od kilku 

lat dostawcą i montażystą ekranów aku-

stycznych. Ofertę uzupełniają produkty 

stolarki otworowej, a w szczególności 

produkty gwarantujące bezpieczeństwo 

pożarowe. 

Sukcesy na polskim rynku stolarki alu-

miniowej i konstrukcji aluminiowych oraz 

bogate portfolio obiektów ułatwiły firmie 

wejście na rynki unii europejskiej (belgia, 

niemcy, Wielka brytania). Ponadto metal-

plast-Stolarka od 2008 r. aktywnie działa 

na rynku amerykańskim, gdzie zrealizo-

wała już kilka kontraktów na wykonanie 

i montaż fasad aluminiowych obiektów 

w systemach Aluprof.

opiS SytuacJi rynkoweJ
W 2016 r. Spółka wygenerowała przycho-

dy ze sprzedaży o wartości 100,6 mln zł 

wobec 130,6 mln w 2015 r. Główny wpływ 

na zmianę poziomu sprzedaży miała reali-

zacja ekranów akustycznych na poziomie 

18,7 w porównaniu do 34 mln zł w roku 

2015. największymi stałymi klientami me-

talplast-Stolarka Sp. z o.o. w inwestycjach 

krajowych są Aluprof S.A., budimex S.A., 

Strabag Sp. z o.o. oraz mota-engil central 

europe S.A. eksport Spółki stanowi oko-

ło 28 % sprzedaży całkowitej, a obecnie 

głównymi rynkami eksportowymi są kraje 

europy Zachodniej (belgia, niemcy, Wiel-

ka brytania), a także rynek amerykański. 

W inwestycjach zagranicznych Spółka 

współpracuje m.in. z takimi partnerami 

jak: Anntwerpse bouwwerken nV, Pol-

com, bAm Deutschland AG, bouygues 

u.K. limited, uK facades limited. Dzięki 

współpracy z Aluprof S.A. na rynku ame-

rykańskim rozwijane są kolejne projekty 

budowlane. 

obiekty zrealizowane w uSa:
1. Sky View parc
2. 56 Fulton Street
obiekt ostatnio pozyskany:
3. 545 Broadway
obiekt w trakcie realizacji:
4. Brooklyn navy yard

1. 2.

4.

3.

DZiałalność operacyJna 
Kompetencją Spółki w obszarze opera-

cyjnym jest sfera realizacji. jest to bardzo 

trudny obszar, dlatego też Spółka próbuje 

ograniczać tematy z realizacją i skupić się 

przede wszystkim na produkcji i sprzeda-

ży wyrobu gotowego. Główny nacisk po-

łożony został na optymalizację procesu 

planowania produkcji. Stworzony został 

wewnętrzny Dział Projektowy, który za-

pewnia dostarczanie dokumentacji warsz-

tatowej pod potrzeby produkcji i ściśle 

współpracuje z Działem Planowania i Pro-

dukcją. Zapewnia to poprawę wewnętrz-

nej komunikacji i skraca czas dostarczenia 

dokumentacji na produkcję. Spółka jest 

w trakcie zmiany struktury organizacyjnej 

i optymalizacji zatrudnienia pod potrzeby 

produkcji wyrobu gotowego. Zmiany te 

spowodują wzrost wydajności oraz jakości 

produkowanych wyrobów. Spółka zaczę-

ła ten proces i będzie on kontynuowany 

w dalszym ciągu.

W ramach perspektywy dotacji unij-

nych na lata 2014-2020 Spółka zrealizo-

wała w 2016 r. ekrany akustyczne na „bu-

dowie ul. nowolazurowej w Warszawie”, 

wszystkich trzech odcinkach autostrady 

A1 będących „Kontynuacją projektu i bu-

dowy autostrady A1 Stryków-Tuszyn”, 

„budowie autostrady A4 odcinek rzeszów

-jarosław, oraz „budowie obwodnicy mia-

sta bełchatów w ciągu drogi krajowej nr 8”. 

rozpoczęto realizację ekranów akustycz-

nych na „budowie drogi S5 żnin-Gniezno”, 

której zakończenie planowane jest w roku 

2017. 

inweStycJe, innowacyJne 
proDukty
Spółka zaczęła modernizację hali produk-

cyjnej w celu zwiększenia powierzchni 

produkcyjnej na potrzeby produkcji wy-

robu gotowego na rynek amerykański. 

W zmodernizowanej części będzie od-

bywał się montaż końcowy segmentów 

(effecT, uszczelkowanie). reagując na 

potrzeby polskiego i niemieckiego bu-

downictwa kolejowego, w 2016 r. metal-

plast-Stolarka Sp. z o.o., rozpoczął prace 

mające na celu dostosowanie produko-

wanych kaset aluminiowych do wymo-

gów kolei dużych prędkości. certyfika-

cja paneli kolejowych planowana jest 

w 2017 r., co pozwoli spółce poszerzyć 

zakres działalności na tym rynku. 
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poDStawowa 
cHarakteryStyka
Alupol Packaging jest zaliczany do naj-

większych producentów opakowań 

giętkich w europie. W ocenie Segmentu 

Opakowań Giętkich posiada on ok. 20% 

polskiego i  1,5% europejskiego rynku 

opakowań giętkich z nadrukiem. Współ-

pracuje z największymi koncernami mię-

dzynarodowymi (w tym m.in. z nestle, 

unilever, Ab foods, Orkla foods, jacobs 

Douwe egberts, Dr. Oetker, Perfetti van 

melle, mccormick), a także z przedsię-

biorstwami działającymi tak na rynku 

ogólnoeuropejskim, jak i lokalnym, takimi 

jak: Prymat, maspex, mokate, bakalland, 

Woseba, foodcare, Wawel, mlekpol, 

mlekovita. Dostarcza opakowania do ta-

kich branż jak: koncentraty spożywcze, 

cukiernicza, tłuszczowa, mleczarska, 

mięsna, wędliniarska, piekarnicza, farma-

ceutyczna i chemiczna. moce produkcyj-

ne segmentu w zakresie opakowań gięt-

kich są ulokowane w dwóch zakładach: 

w Tychach i Kętach i pozwalają na pro-

dukcję ponad 33 tys. ton opakowań w po-

staci wielowarstwowych laminatów (m.in. 

na bazie papieru, folii aluminiowej i folii 

tworzywowych) oraz monofolii z tworzyw 

sztucznych.

inweStycJa typu GreenFielD 
w oświęcimiu
W listopadzie 2016 r. spółka Alupol  films 

z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem roz-

poczęła proces uruchamiania produkcji 

folii polipropylenowej bOPP oraz produk-

cji cylindrów drukarskich.

inwestycja typu greenfield została 

zlokalizowana w SSe Krakowski Park 

Technologiczny w Oświęcimiu, a uru-

chomiona linia jest obecnie największą 

i najnowocześniejszą tego typu w Pol-

sce i  jedną z  najnowocześniejszych 

w europie. 

Poprzez tę inwestycję znacząco 

wzrosły moce produkcyjne w zakresie 

produkcji i uszlachetniania folii z two-

rzyw sztucznych. Stanowią one bazę 

do produkcji opakowań dla najbardziej 

popularnego asortymentu, który wypeł-

nia półki sklepowe, takiego jak: ciastka, 

cukierki, czekolady, chipsy, makarony, 

lody, pieczywo dietetyczne i świeże, 

batony, paluszki, snacki, herbaty, kakao, 

warzywa, przyprawy, zapałki, zabawki, 

odzież, artykuły papiernicze itd. Ponad-

to dzięki sprzedaży dużej ilości czystych 

folii bOPP (transparentnych, białych, 

perlistych, matowych i metalizownych) 

Segment Opakowań Giętkich stał się eu-

ropejskim dostawcą w branży surowców 

do produkcji opakowań.

SeGment  
opakowań GiętkicH

AluPol fIlMS – NAjWIęKSZA INWEStycjA W hIStoRII SPółKI

Gri G4-4
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opiS SytuacJi rynkoweJ, 
SprZeDaŻ, klienci 
rok 2016 był dla spółek grupy Alupol 

Packaging najlepszym rokiem w historii 

zarówno jeśli chodzi o wartość sprzeda-

ży (wzrost +14,6% r/r), jak i wygenerowa-

ne zyski. 

Podobnie jak w poprzednich latach 

dzięki intensywnym działaniom nad 

optymalizacją procesów produkcyj-

no-technologicznych, doprowadzono 

do redukcji kosztów, co w końcowym 

efekcie pozwoliło na pozyskanie z ryn-

ku nowych zamówień. Do uzyskania tak 

dobrych wyników, głównie przyczynił 

się fakt wzrostu sprzedaży: laminatów 

zadrukowanych metodą fleksograficzną, 

laminatów klejonych i/lub powlekanych 

ciekłym polietylenem, a także laminatów 

z foliami wysokobarierowymi hbf9Tm 

do pakowania produktów sypkich oraz 

świeżej żywności. 

największe wzrosty były widoczne 

w sprzedaży: laminatów do pakowania 

ryb, mięsa, wędlin i pieczywa (+60% r/r), 

laminatów dedykowanych dla branży 

cukierniczej (+ 19% r/r), a także czystych 

folii z tworzyw sztucznych (bOPP, PeT, 

Pe hbf). rozwój współpracy z między-

narodowymi koncernami oraz firmami na 

rynku lokalnym, jak również dynamiczne 

rozszerzanie współpracy z producentami 

„marek własnych” dla sieci handlowych 

pozwoliły na ugruntowanie pozycji jed-

nej z wiodących firm na rynku europej-

skim oraz lidera na rynku europy środ-

kowo-Wschodniej. 

równocześnie dzięki coraz szersze-

mu portfolio realizowanych projektów 

oraz pozyskaniu nowych odbiorców na 

rynkach europejskich rok 2016 był rów-

nież rekordowy jeżeli chodzi o sprzedaż 

eksportową (wzrost +17,1%). największa 

dynamika osiągnięta została na ryn-

kach: węgierskim (+230%), rosyjskim 

(+59%), słowackim (+44%), holenderskim 

(+22%) i szwajcarskim (+16%).

0

250

500

2012 2013 2014 2015 2016

58% 42%

Podział
na branże

w %

Koncentraty – 57,6

Świeża żywność – 8,7

Cukiernicza – 7,7

Tłuszczowa – 2,6

Pozostałe (w tym folie czyste) – 18,6

Farmaceutyczna – 0.6

Chemiczna – 2,4
Mleczarska – 1,7

KRAJ EKSPORT

34
3,

7

37
1,

8

39
7,

4

43
5,

0 49
8,

5

Wartość sprzedaży (w mln zł)

Surowce i źróDła 
ZaopatrZenia
Podstawowymi surowcami zużywanymi 

przez SOG są: folie tworzywowe (PeT, 

OPP, PVc), folia aluminiowa, granulaty 

tworzyw sztucznych, papiery drukowe 

i uniwersalne oraz farby, rozcieńczalni-

ki i kleje. W 2016 r. ceny podstawowych 

surowców były bardzo zmienne i ule-

gały wahaniom uzależnionym od cha-

rakterystycznych trendów dla danego 

rynku. Polityka zakupów opierała się na 

współpracy tylko z tymi dostawcami, 

którzy spełnili wymogi kwalifikacyjne, 

a jednocześnie zaoferowali najkorzyst-

niejsze warunki handlowe i logistyczne. 

Dzięki ciągłej weryfikacji rynku oraz po-

szerzaniu listy potencjalnych dostawców 

doprowadzono do sytuacji, w której za-

kupy poszczególnych surowców mogą 

być realizowane u co najmniej dwóch 

równorzędnych dostawców. Taka sytu-

acja gwarantuje bezpieczeństwo cią-

głości dostaw i pozwala na utrzymanie 

mocnej pozycji przetargowej w negocja-

cjach cenowych. 

inweStycJe, innowacyJne 
proDukty
W 2016 r. najważniejszym wydarzeniem 

inwestycyjnym była realizacja budo-

wy nowego zakładu produkcyjnego 

Alupol films, usytuowanego na tere-

nie SSe Krakowski Park Technologiczny 
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eksport stanowi 42,4% ogólnej 
sprzedaży Segmentu opakowań 
Giętkich. Jego rozwój następuje 
zarówno w europie Zachod-
niej, jak i w europie środkowo  
wschodniej.

100% =  sprzedaż całkowita
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w Oświęcimiu. Podstawowa jego działalność 

to produkcja folii z tworzyw sztucznych i ich 

uszlachetnianie. Dodatkowo są w nim wy-

twarzane cylindry wykorzystywane w pro-

cesie zadruku rotograwiurowego. inwe-

stycja ta jest jednym z elementów strategii 

Segmentu Opakowań Giętkich, polegającym 

na wydłużaniu łańcucha wartości dodanej, 

realizowanego w ramach Segmentu, gdyż 

wytwarzane w zakładzie w Oświęcimiu folie, 

w części będą również uszlachetniane (druk, 

laminacja, cięcie) przez spółki Alupol Packa-

ging S.A. i Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. 

uruchomienie nowego zakładu jest jedno-

cześnie odpowiedzią na zapotrzebowanie 

rynku na elastycznego dostawcę folii z two-

rzyw sztucznych.

Dodatkowo w 2016 r. realizowany był pro-

ces umacniania pozycji rynkowej Alupol 

Packaging dzięki dokonanym inwestycjom 

w park maszynowy do produkcji opakowań 

giętkich, a co za tym idzie, wzrostem mocy 

produkcyjnych w tym zakresie. realizując 

strategię rozwoju firmy w 2016 r., zakończono 

następujące projekty: 

 � uruchomienie 10-kolorowej drukarki flek-

so w zakładzie w Tychach;

 � uruchomienie laminarki uniwersalnej 

w zakładzie w Tychach;

 � oddanie do eksploatacji nowego cen-

trum logistycznego wraz z kotłownią gazową 

w Kętach.

Zarząd Alupol Packaging konsekwentnie 

realizuje wizję przedsiębiorstwa rozwijają-

cego się w sposób organiczny. Pozwala to 

na koncentrację i ścisły nadzór nad najbar-

dziej zaawansowanymi technologiami oraz 

umożliwia realizowanie inwestycji w najno-

wocześniejsze maszyny i urządzenia. nastę-

pujący dzięki temu rozwój technologiczny 

i poszerzanie portfolio Segmentu Opakowań 

Giętkich o coraz to nowe, innowacyjne pro-

dukty, umacnia jego pozycję wśród najbar-

dziej liczących się producentów opakowań 

w europie.

1-3. Linia do produkcji folii bopp w alupol Films

1.

2.

3.
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Przykłady opakowań z zastosowaniem laminatów wyprodukowanych w SoG 

Sprzedaż wg branż
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oD aluminium Do Folii Bopp
W ciągu ostatnich lat na rynku opakowań sukcesywnie następowały zmiany 

w kierunku unowocześniania i uatrakcyjnienia laminatów. rozwój technologii 

tworzyw sztucznych oraz produkcji cienkich folii pozwolił na zmianę struktur la-

minatów w taki sposób, aby były dostosowane do coraz to nowych maszyn pa-

kujących i zmieniających się sposobów pakowania produktów. Opakowania, które 

kiedyś musiały zawierać folię Al, teraz mogą być wykonane z transparentnych 

składników opartych na foliach tworzywowych.

Podążając za tymi trendami, Alupol Packaging sukcesywnie unowocześniał 

i zmieniał profil produkcji. Przez ostatnie lata zrealizowano bardzo wiele inwestycji 

w nowoczesne maszyny do produkcji laminatów na bazie tworzyw sztucznych 

i papieru. folia Al, która 20 lat temu była podstawowym składnikiem wysokiej 

jakości laminatów, straciła swoją przewagę z powodu powstania wielowarstwo-

wych wysokobarierowych folii tworzywowych. Tak więc, aby umacniać swoją 

pozycję na rynku, Alupol Packaging rozwijał procesy technologiczne oparte na 

tworzywach sztucznych. Dzięki temu Segment Opakowań Giętkich ma obecnie 

jedno z najszerszych portfolio opakowań giętkich w Polsce. Technologie: pro-

dukcji folii bOPP, druku, laminacji klejowej, ekstruzyjnego łączenia i powlekania 

polietylenem, wydmuchu wielowarstwowych folii wysokobarierowych oraz me-

talizacji folii tworzywowych uczyniły z Alupol Packaging firmę branży przetwór-

stwa chemicznego.

Produkcja bardzo wielu rodzajów laminatów na bazie tworzyw sztucznych wy-

maga stosowania różnorodnych granulatów do produkcji folii oraz ekstruzyjnego 

klejenia i powlekania. Oprócz granulatu polipropylenowego używanego w Alupol 

films, w Alupol Packaging przetwarzane są dziesiątki gatunków granulatów po-

lietylenowych, poliamidowych, eVOh i wiele innych dostarczanych przez mię-

dzynarodowe koncerny petrochemiczne. Tak więc w ostatnich latach nastąpiła 

zmiana specyfiki produkcji w SOG. Od opartej na metalurgii i walcowaniu folii Al 

do zaawansowanej technologicznie produkcji chemicznej wielu rodzajów folii 

i laminatów tworzywowych.

Ekstruder tandem 

laminarka uniwersalna

Gri G4-8
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poDStawowym celem StrateGii 2020 JeSt Zapewnienie trwa-
łeGo wZroStu wartości Spółki Dla akcJonariuSZy DZięki: 

SpołeCzna 
oDpowieDZialność BiZneSu
Polityka społecznej odpowiedzialności 

jest naszą odpowiedzią na wyzwania 

związane ze zrównoważonym rozwo-

jem, nie tylko w wymiarze ekonomicz-

nym i rynkowym, ale także społecznym 

i ekologicznym.

Deklarujemy, iż w ramach działalności 

firmy podejmujemy i podejmować bę-

dziemy starania na rzecz lepszego spo-

łeczeństwa, zachowania równowagi oraz 

ochrony środowiska.

Wierzymy, że pomyślność Grupy Ka-

pitałowej Grupy Kęty S.A. w długiej per-

spektywie zależy od współpracy z sze-

roko zdefi niowaną grupą interesariuszy. 

Szczególny nacisk kładziemy na działania 

wpływające korzystnie na pracowników 

fi rmy, ich rodziny, a także na społeczność 

lokalną.

Działamy zgodnie z przyjętym ko-

deksem postępowania etycznego oraz 

zasadami ładu korporacyjnego, a part-

nerstwo stanowi w naszej fi rmie podsta-

wową wartość, jaką się kierujemy. mamy 

świadomość, że bezpośrednio i pośred-

nio wywieramy wpływ na środowisko 

naturalne, dlatego też działalność pro-

wadzimy tak, aby ten wpływ był możliwie 

ograniczony.

nad realizacją przyjętych celów czuwa 

Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego 

Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialno-

ści, który za priorytetowe przyjął taką 

realizację strategii rozwoju firmy, aby 

w pełni odpowiadała wyznaczonej misji, 

wizji i wartościom. 

Podejście do biznesu w Grupie Kapi-

tałowej Grupy Kęty S.A. nie koncentruje 

się wyłącznie na aspektach handlowych 

i ekonomicznych. rozumiemy ideę współ-

odpowiedzialności i czujemy potrzebę 

dbania o przyszłość kolejnych pokoleń. 

Skład Komitetu, który stanowią: Zarząd 

Grupy Kęty S.A., Prezesi Zarządu wszyst-

kich segmentów biznesowych Grupy Ka-

pitałowej oraz cSr manager, gwarantuje 

świadomą politykę i strategię w obszarze 

zrównoważonego rozwoju w całej Grupie 

Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Spółka w 2016 r. rozwijała swoje kom-

petencje wraz z organizacjami i  sto-

warzyszeniami, które w istotny sposób 

wpływają na działalność zrównoważo-

nego rozwoju i społecznej odpowiedzial-

ności.  

stworzeniu 
potencjału do 
rozwoju w dalszych 
okresach

stabilnej polityce 
dywidendowej

utrzymywaniu 
wysokich standardów 
corporate 
governance

11 22
44corporate 4corporate 

governance4governance33

zrównoważonemu 
rozwojowi prowadzącemu 
do systematycznego 
zwiększania 
wypracowanych zysków 
i środków pieniężnych
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miSJa
Dla przyszłości…
„zapewniając rozwój pracowników, 
efektywne wykorzystanie zasobów 
naturalnych, bezpieczeństwo, 
ochronę środowiska, 
długoterminową wartość 
ekonomiczną”.

wartości
„Firma światowej klasy w obszarach 
swoich działań”

wiZJa
naszymi wartościami są standardy 
moralne, etyka i kultura biznesowa, 
innowacyjność rozwiązań 
i odpowiedzialność społeczna, 
odzwierciedlające sposób 
funkcjonowania Grupy kapitałowej 
Grupy kęty S.a.

jednocześnie Grupa Kęty S.A. wspiera 17 celów zrównoważonego rozwoju, deklarując 

szczególny nacisk na rzecz celu nr 8 – dobra praca i wzrost gospodarczy.

Stosujemy wytyczne:

Spółka notowana na:

jesteśmy sygnatariuszami:

Wzrastasz, wzrastamy, wzrastacie  

entuzjastycznie wyznajemy ideę harmonijnego 

rozwoju i dzielenia się dobrem z naszym otoczeniem

misja, Wizja i Wartości – 
wspólnie wyznaczają nasz 
horyzont i kierunek. na nich 
się skupiamy, do ich realizacji 
dążymy.

Społeczne zaangażowanie Grupy Kęty 

zostało zauważone – dwie, ze stoso-

wanych w organizacji praktyk zakwalifi-

kowało się do raportu Odpowiedzialny 

biznes w Polsce 2015. DObre PrAKTy-

Ki. Grupa Kęty uplasowała się na szóstym 

miejscu listy firm Społecznie Odpowie-

dzialnych 2016*.

Grupa Kęty S.A. została laureatem Plebi-

scytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego 

przez euler hermes collections. firma 

Grupa Kęty S.A. uzyskała średnie Pmi na 

poziomie 95 w roku 2015, średni wskaź-

nik dla wszystkich pozostałych badanych 

firm wyniósł 58.

*ranking Odpowiedzialnych firm oraz lista firm Społecznie Odpowiedzialnych jest co roku opracowywany przez prof. bolesława roka z Akademii leona Koźmińskiego 
we współpracy z jarosławem horodeckim, a weryfikowany przez firmę Deloitte. Patronem rankingu jest forum Odpowiedzialnego biznesu.

Cytat z serwisu www.grupakety.com
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intereSariuSze

Gri G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

Mapa 
interesariuszy 
Grupy Kęty S.A.

Sposób komunikacji Częstotliwość
(co najmniej)

Kluczowe kwestie poruszane 
przez interesariuszy

Odwołanie do danej kwestii 
w Sprawozdaniu Zarządu

Pracownicy intranet, newsletter – „Aluway express”
Spotkania okresowe z osobami 
zarządzającymi
Spotkania integracyjne

na bieżąco bezpieczeństwo pracy
Polityka wynagrodzeń 
Dodatkowe procesy i programy 
wspierające

rozdział: firma a pracownicy
rozdział: Społeczne zaangażowanie

Klienci bezpośrednie spotkania
newslettery
rozmowy telefoniczne
Targi branżowe

na bieżąco jakość produktów i usług
innowacyjność produktów  
Działalność badawczo-
rozwojowa
bezpieczeństwo produkcji

rozdział: inwestycje i działalność 
badawczo-rozwojowa
rozdział: Zarządzanie ryzykiem

Akcjonariusze 
i potencjalni 
akcjonariusze

bezpośrednie spotkania
Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komunikaty giełdowe
Strona www.grupakety.com

raz na rok lub częściej, 
w zależności od potrzeb 
poszczególnych grup 
akcjonariuszy

Polityka dywidendowa 
ład korporacyjny
Strategia rozwoju
bieżąca działalność firmy

rozdział: Grupa Kęty S.A. na rynku 
kapitałowym
rozdział: Strategia rozwoju
rozdział: ład korporacyjny 

Dostawcy bezpośrednie spotkania
rozmowy telefoniczne
Targi

na bieżąco Przejrzyste warunki współpracy nie ujęto w sprawozdaniu

rada nadzorcza bezpośrednie spotkania
Komunikaty giełdowe

raz na kwartał Zarządzanie ryzykiem
ład korporacyjny
Strategia rozwoju
bieżąca działalność firmy

rozdział: Zarządzanie ryzykiem
rozdział: Strategia rozwoju 
rozdział: ład korporacyjny

Komisja nadzoru 
finansowego 

Komunikaty 
bezpośrednie spotkania

na bieżąco Zgodność z regulacjami 
prawnymi

rozdział: ład korporacyjny

Giełda Papierów 
Wartościowych

Komunikaty
bezpośrednie spotkania 

na bieżąco Zgodność z regulacjami 
prawnymi
Zasady ładu korporacyjnego

rozdział: ład korporacyjny

Władze lokalne bezpośrednie spotkania raz na pół roku Wparcie inicjatyw lokalnych
rozwój lokalnego rynku pracy

rozdział: Społeczne zaangażowanie
rozdział: firma a pracownicy

Społeczności 
lokalne

uczestnictwo w lokalnych imprezach 
i wydarzeniach sportowych 
i społecznych
bezpośrednie spotkania np. 
z wychowawcami pracującymi 
w domach dziecka

raz na rok lub częściej 
w zależności od potrzeb 
poszczególnych grup

Wsparcie inicjatyw lokalnych
Pomoc dzieciom z domów 
dziecka
rozwój sportu

rozdział: Społeczne zaangażowanie

Organizacje 
emitentów

uczestnictwo w pracach 
Stowarzyszenia emitentów Giełdowych

na bieżąco Zasady ładu korporacyjnego rozdział: ład korporacyjny

Organizacje 
biznesowe

uczestnictwo w ramach przynależności 
do wybranych organizacji biznesowych

na bieżąco Zaangażowanie we wspólne 
projekty

nie ujęto w sprawozdaniu

media Konferencje prasowe
Spotkania bezpośrednie

na bieżąco bieżąca działalność firmy
Strategia firmy

rozdział: Strategia rozwoju

Konkurencja Targi
Spotkania branżowe

na bieżąco Warunki rynkowe
Otoczenie okołobiznesowe
Tematy gospodarcze

nie ujęto w sprawozdaniu

Związki wewnątrz 
organizacji

Spotkania bezpośrednie raz na pół roku lub 
częściej w zależności  
od potrzeb

Warunki pracy
bieżąca działalność firmy
Strategia firmy

rozdział: firma a pracownicy
rozdział: Strategia rozwoju

bez zmian w stosunku do roku poprzedniego pozostała kwestia wiodących interesariuszy, do których Grupa Kapitałowa Grupy Kęty 

S.A. klasyfikuje: pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy i organy nadzorcze, czyli te grupy, które mają największy wpływ przy 

tworzeniu wartości biznesowej organizacji. Poniższa tabela prezentuje poszczególne grupy interesariuszy oraz sposób komunikacji 

z tymi grupami:

w 2016 r. orGaniZacJa kontynuowała DialoG i wSpółpracę 
Ze ZDeFiniowaną Grupą intereSariuSZy
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w 2016 r. po 13 latacH Grupa kęty Znowu na poDium 
preStiŻoweGo konkurSu pulSu BiZneSu „GiełDowa 
Spółka roku 2015”. i miejSCe W kateGorii reLaCje 
inWeStorSkie, ii mieJSce w kateGorii „SukceS” oraZ 
iV mieJSca w kateGoriacH „perSpektywy roZwoJu” 
oraZ „kompetencJe ZarZąDu”. to w Sumie Dało Spółce 
iii miejSCe W kLaSyFikaCji GeneraLnej.

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. utrzy-

muje wysokie standardy komunikacji 

z szeroko rozumianą grupą interesariu-

szy. Od lat spółka cieszy się uznaniem 

i wiarygodnością wśród uczestników 

rynku. Działalność społeczną firma ko-

munikuje na portalach zewnętrznych 

www.grupakety.com/odpowiedzialny 

_biznes; www.dziecipodbeskidzia.pl; 

oraz na fb Fundacji Grupa Kęty Dzie-

ciom Podbeskidzia; do bieżących kon-

taktów z pracownikami wykorzystywa-

ny jest intranet, newsletter oraz tablice 

ogłoszeń. 

Poprzez codzienną pracę, spotkania 

biznesowe i integracyjne, rozmowy te-

lefoniczne, dostępne kanały informa-

cyjne prowadzimy szeroko rozumiany 

dialog z interesariuszami. informujemy 

ich o naszych planach biznesowych, pla-

nach rozwoju naszej organizacji i naszym 

oddziaływaniu na społeczności lokalne 

i środowisko. firma aktywnie wspiera 

i udziela się w  lokalnym środowisku, 

wspólnie z innymi firmami i społeczno-

ścią lokalną kreując przyszłość regionu. 

Przykładem takich działań jest powołana 

w Gminie Kęty Kęcka rada Przedsiębior-

czości, na czele której stoi Z-ca Dyrekto-

ra Generalnego Grupy Kęty S.A.

Przy tworzeniu procesu raportowania 

prowadziliśmy konsultacje z wybranymi 

grupami interesariuszy (m.in. pracowni-

kami i przedstawicielami społeczności 

lokalnych). 

Potwierdzeniem standardów, jakie 

obowiązują w spółce Grupy jest zdoby-

te i miejsce w rankingu Giełdowa Spółka 

roku 2015 w kategorii „relacje z inwe-

storami”

Michał Malina, 

head of ri, Staż pracy 21 lat, Społecznie rzecznik etyki biznesu w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Bardzo mnie cieszy fakt, iż nie pierwszy już raz zostaliśmy wysoko ocenieni w obszarze współpracy z In-

westorami. Naszych akcjonariuszy i potencjalnych akcjonariuszy zaliczamy do wiodących grup interesa-

riuszy i zawsze dokładamy starań, aby komunikacja z rynkiem inwestorów była profesjonalna i oparta na 

zasadach transparentności informacji. Jednocześnie jako pracownik z wieloletnim stażem z satysfakcją 

zauważam rozwój kompetencji społecznej odpowiedzialności biznesu w naszej Grupie Kapitałowej, m.in. 

takiej, jak systemy etyczne czy programy społeczno-wolontaryjne, w których chętnie uczestniczę.

Wierzymy, że pomyślność Grupy 
kęty S.a. w długiej perspektywie 
zależy od współpracy 
z szeroko zdefiniowaną grupą 
interesariuszy.
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W roku 2016 organizacja rozszerzyła za-

kres kompetencji w obszarach etyki biz-

nesu, powołując Komisje Etyki Biznesu 

w głównych segmentach biznesowych. 

Obecnie w strukturach obszaru  etyczne-

go zaangażowanych jest 18  osób, w tym:

Z poziomu Grupy Kapitałowej – Rzecz-

nik Etyki Biznesu.

rzecznik etyki biznesu, którego naj-

ważniejszą rolą jest stanie na straży stan-

dardów i wartości zapisanych w Kodeksie 

etycznym, które Grupa Kapitałowa Gru-

py Kęty S.A. przyjmuje jako nadrzędne 

w prowadzeniu biznesu; do głównych 

zadań rzecznika etyki biznesu należą: 

 � przyjmowanie od pracowników / part-

nerów biznesowych oficjalnych zgłoszeń 

naruszeń Kodeksu etycznego (przyjmo-

wanie zgłoszeń może odbywać się kil-

kutorowo – bezpośrednio do rzecznika 

etyki biznesu, listownie lub na specjalny 

adres mailowy – wszystkie te kanały są 

wskazane w zapisie Kodeksu etycznego),

 � współuczestniczenie w procesie roz-

woju systemów etycznych w Grupie Ka-

pitałowej Grupy Kęty S.A.,

 � współuczestniczenie w działaniach 

komunikacyjnych i  edukacyjnych na 

rzecz popularyzacji Kodeksu etycznego 

oraz kultury organizacyjnej firmy.

Z poziomu segmentów biznesowych – 

Komisje Etyki Biznesu. 

Komisje (powołane w Grupie Kęty S.A., 

Aluprof S.A., Alupol Packaging S.A.).

Podstawowym celem Komisji etyki 

biznesu jest pomoc Pracodawcy w za-

pewnieniu przestrzegania  standardów 

i wartości zapisanych w Kodeksie etycz-

nym Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 

na wszystkich płaszczyznach objętych 

tym Kodeksem. Przy realizacji tego celu 

Komisja współpracuje z rzecznikiem 

etyki biznesu.

rzecznik etyki biznesu w Grupie Kapi-

tałowej Grupy Kęty S.A. jak również praca 

w Komisjach ds. etyki biznesu są funkcja-

mi sprawowanymi społecznie.

proFeSjonaLizm i etyka

Gri G4-56, Gri G4-57, Gri G4-58, Gri G4-S06, Dma w aspekcie „mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw czło-
wieka” Gc Zasada 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10

1
 rzecznik

5
komisji

17   członków
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Gri G4-S04, G4-la16, Gri G4-Hr12, Dma w aspekcie „mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem 
pracy”

4 

szkolenia

61
uczestników

W roku 2016 przeprowadzono szkole-

nia z zakresu etyki dla wybranych grup 

pracowniczych: Kadra Zarządzająca Gru-

py Kapitałowej, Kadra głównych specja-

listów Grupy Kapitałowej i osoby odpo-

wiedzialne za obszar cSr w segmentach 

biznesowych oraz dla członków Komisji 

etyki biznesu. 

W 2016 r. rzecznik etyki biznesu wraz 

z wewnętrzną grupą ekspercką przygo-

tował nowe polityki rozszerzające zakres 

kodeksu etycznego i prowadził konsul-

tacje wewnątrz Grupy Kapitałowej nad 

ostatecznymi zapisami w politykach; 

mianowicie Politykę antykorupcyjną 

oraz Politykę przeciwdziałania konflikto-

wi interesów. Oba dokumenty staną się 

integralną częścią kodeksu etycznego 

i wraz z poprzednimi politykami: Polityką 

poszanowania godności w miejscu pra-

cy i Polityką różnorodności będą two-

rzyć platformę wytycznych i standardów 

działania w całej Grupie Kapitałowej Gru-

py Kęty S.A.

kodeks etyczny Grupy 
kapitałowej Grupy kęty S.a. 
wskazuje, iż nasze działania 
oraz decyzje podejmowane 
są zawsze zgodnie z prawem, 
a wszelkiego typu decyzje 
w zakresie współpracy 
podejmujemy wyłącznie 
w oparciu o merytoryczne 
przesłanki. oznacza to, iż 
kategorycznie sprzeciwiamy się 
wszelkim działaniom noszącym 
znamiona korupcji oraz 
aktywnie przeciwdziałamy jej 
występowaniu. 

Zapis z polityki antykorupcyjnej

Zapisy Kodeksu etycznego wskazu-

ją sposób zgłaszania oficjalnych naru-

szeń, jak również możliwość zgłaszania 

wątpliwości co do zachowań etycznych. 

W firmie nie funkcjonują osobne infolinie 

i telefony zaufania. 

W roku 2016 nie zgłoszono do rzecz-

nika etyki biznesu żadnego naruszenia 

Kodeksu etycznego, w  tym narusze-

nia przestrzegania praw człowieka oraz 

skarg z  zakresu praktyk związanych 

z miejscem pracy.

działamy zgodnie z przyjętym 
kodeksem postępowania 
etycznego oraz zasadami ładu 
korporacyjnego, a partnerstwo 
stanowi w naszej firmie 
podstawową wartość, jaką się 
kierujemy. 

Cytat z polityki CSR

Kodeks etyczny również jasno definiu-

je i reguluje nasze podejście do udziału 

w życiu publicznym, mianowicie:

Utrzymujemy przejrzyste, wolne od prze-

kupstwa oraz niewłaściwych nacisków re-

lacje z urzędnikami władz lokalnych oraz 

przedstawicielami świata polityki. 

W roku 2016 firma nie przekazała żadnej 

darowizny na rzecz partii politycznych.
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Firma a pracownicy

poLityka perSonaLna
różnorodność biznesowa w strukturze 

Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., mają-

ca swoje odzwierciedlenie w podziale na 

segmenty, wymaga elastycznego podej-

ścia do wielu kwestii, również w obsza-

rze zarządzania zasobami ludzkimi. nie 

jest to przeszkodą do budowania i re-

alizowania wspólnych założeń, które na 

poziomie spółek wchodzących w skład 

Segmentu Wyrobów Wyciskanych, Seg-

mentu Opakowań Giętkich oraz Segmen-

tu Systemów Aluminiowych uszczegó-

ławiane są w taki sposób, aby z jednej 

strony odpowiadać na specyficzne po-

trzeby organizacji, a z drugiej wypełniać 

standardy stanowiące tożsamość grupy 

kapitałowej.

Koncepcja Polityki personalnej obej-

muje wszystkie podstawowe procesy hr 

i jest sukcesywnie rozwijania w dążeniu 

do wysokiej jakości oraz odpowiada na 

współczesne potrzeby.

zapeWnienie róWnyCh 
SzanS
Wszyscy pracownicy Grupy Kapitałowej 

Grupy Kęty S.A. mają zapewniony równy 

dostęp do oferowanych świadczeń pra-

cowniczych oraz możliwości rozwoju po-

przez doskonalenie umiejętności, awanse. 

Wśród spółek tworzących grupę kapi-

tałową wiele zaznacza swoją obecność 

na rynku od dziesiątek lat. Zarówno w ich 

strukturach jak i firmach, które na rynku 

funkcjonują relatywnie krótko, zatrudnie-

ni są pracownicy, którzy niemal całe swo-

je doświadczenie zdobywali w ramach 

tej organizacji. co roku zespół pracow-

ników powiększa się o grono nowych, 

doświadczonych specjalistów w swojej 

dziedzinie, ale i osoby dopiero rozpo-

czynające karierę, których kapitał stano-

wi wiedza zdobyta w szkole, na studiach 

oraz głowa pełna pomysłów i zapał do 

ich realizacji. Założenia określające kry-

teria awansu, podwyżki wynagrodzenia 

czy udziału w szkoleniach nie obejmują 

elementów takich, jak staż, wiek i do-

świadczenie pracownika, a skupiają się 

na wymaganiach zdefiniowanych w opi-

sie stanowiska pracy i możliwości ich 

spełnienia przez pracownika.

System raportowania w obszarze za-

rzadzania zasobami ludzkimi w spółkach 

Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. skon-

struowany jest w sposób, który pozwala 

na analizę danych również pod kątem 

zapewnienia równych szans dostępu do 

świadczeń. badamy więc realizowane 

procesy pod względem udziału w nich 

kobiet i mężczyzn czy osób w różnym 

wieku.

Gri G4 Dma w aspekcie „Zatrudnienie”, Gri G4 Dma w aspekcie „przeciwdziałanie dyskryminacji”, Global compact – zasada 1
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Gri G4-10

Stan zatrudnienia

2015* 2016
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S
W

W

kadra kierownicza 4 40 0 1 43 0 0 0 0 0 2 28 0 0 30 0 0 0 0 0

pozostałe stanowiska 
nierobotnicze

89 144 4 28 201 0 0 0 0 0 97 153 3 14 233 0 2 2 0 0

stanowiska robot-
nicze

148 660 8 159 641 0 0 0 0 0 187 847 54 198 782 0 0 0 0 0

razem 241 844 12 188 885 0 0 0 0 0 286 1028 57 212 1045 0 2 2 0 0

S
O

G

kadra kierownicza – – – – – – – – – – 3 20 0 0 23 0 0 0 0 0

pozostałe stanowiska 
nierobotnicze

– – – – – – – – – – 38 50 2 15 256 0 0 0 0 0

stanowiska robot-
nicze

– – – – – – – – – – 57 456 9 94 225 0 0 0 0 0

razem – – – – – – – – – – 98 526 11 109 504 0 0 0 0 0

S
S

A

kadra kierownicza – – – – – – – – – – 7 27 0 0 35 0 0 0 1 0

pozostałe stanowiska 
nierobotnicze

– – – – – – – – – – 167 212 9 124 245 0 0 0 0 0

stanowiska robot-
nicze

– – – – – – – – – – 173 718 17 438 436 0 0 0 0 10

razem – – – – – – – – – – 347 957 26 562 716 0 0 0 1 10

na dzień 31.12.2016 r. w głównych seg-

mentach biznesowych Grupy Kapitało-

wej Grupy Kęty S.A. w kraju zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę były 3 242 

osoby. 77% pracowników to mężczyźni, 

którzy obejmują 86% stanowisk kierow-

niczych.

Spośród wszystkich grup pracowni-

czych stanowiska kierownicze i zarząd-

cze stanowią 3%. 70% osób zatrudnio-

nych jest na podstawie umowy o pracę, 

na czas nieokreślony.

75% wszystkich zatrudnionych to osoby 

zajmujące stanowiska produkcyjne – ro-

botnicze.

Pracownicy w podziale na płeć

2015* 2016
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S
W

W

kobiety 6 42 194 0 0 0 0 13 53 220 0 1 0 0

męż-
czyźni

6 146 691 0 0 0 0 44 159 825 0 1 2 0

razem 12 188 885 0 0 0 0 57 212 1045 0 2 2 0

S
O

G

kobiety – – – – – – – 3 19 76 0 0 0 0

męż-
czyźni

– – – – – – – 8 90 428 0 0 0 0

razem – – – – – – – 11 109 504 0 0 0 0

S
S

A

kobiety – – – – – – – 5 165 177 0 0 0 0

męż-
czyźni

– – – – – – – 21 397 539 0 0 0 1

razem – – – – – – – 26 562 716 0 0 0 1

3 242
   osoby

77%
mężczyźni

stanowiska 
kierowniczne

pozostałe

kobiety
33%

3% 97%

* za 2015 r. nie raportowano pozostałych segmentów

* za 2015 r. nie raportowano pozostałych segmentów
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44 Gri G4-la1

W roku 2016 w segmentach SWW, SOG, SSA zatrudnionych zostało 687 osób, z czego 22% stanowią kobiety. W tym samym 

okresie z firmy odeszło 468 pracowników (kobiety – 17%).

Pracownicy nowozatrudnieni w podziale na płeć

2015* 2016

płeć
do 30 

lat
31-40 

lat
41-50 

lat
51-60 

lat
pow. 
60 lat

do 30 
lat

31-40 
lat

41-50 
lat

51-60 
lat

pow. 
60 lat

S
W

W

kobiety 18 9 8 2 0 20 15 13 1 0

mężczyźni 68 31 23 3 0 88 38 24 8 0

razem 86 40 31 5 0 108 53 37 9 0

S
O

G

kobiety – – – – – 16 17 4 0 0

mężczyźni – – – – – 89 40 19 0 0

razem – – – – – 105 57 23 0 0

S
S

A

kobiety – – – – – 28 26 11 2 0

mężczyźni – – – – – 132 61 33 2 0

razem – – – – – 160 87 44 4 0

Pracownicy zwolnieni w podziale na płeć

2015* 2016

płeć
do 30 

lat
31-40 

lat
41-50 

lat
51-60 

lat
pow. 
60 lat

do 30 
lat

31-40 
lat

41-50 
lat

51-60 
lat

pow. 
60 lat

S
W

W

kobiety 0 2 0 7 1 4 3 1 6 5

mężczyźni 19 11 2 11 10 29 9 5 11 5

razem 19 13 2 18 11 33 12 6 17 10

S
O

G

kobiety – – – – – 6 16 5 2 5

mężczyźni – – – – – 62 58 17 5 4

razem – – – – – 68 74 22 7 9

S
S

A

kobiety – – – – – 6 12 2 2 4

mężczyźni – – – – – 100 39 29 13 3

razem – – – – – 106 51 31 15 7

56% zatrudnionych to pracownicy w przedziale wiekowym między 30 a 50 lat, w tym 24% stanowią kobiety.

Pracownicy w przedziałach wiekowych – liczba

2015* 2016
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S
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do 30 lat 168 43 176 35 269 61 283 47

30-50 lat 471 121 417 175 543 148 521 170

pow. 50 lat 205 77 215 67 216 77 230 63

S
O

G

do 30 lat – – – – 133 14 130 16

30-50 lat – – – – 328 47 290 86

pow. 50 lat – – – – 65 37 91 11

S
S

A

do 30 lat – – – – 304 80 311 73

30-50 lat – – – – 513 233 450 296

pow. 50 lat – – – – 140 34 130 44

Pracownicy w przedziałach wiekowych - procent

2015* 2016
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S
W

W

do 30 lat 15% 4% 16% 3% 23% 4% 25% 2%

30-50 lat 43% 11% 38% 16% 43% 9% 40% 11%

pow. 50 lat 19% 7% 20% 6% 15% 7% 17% 4%

S
O

G

do 30 lat – – – – 22% 3% 21% 3%

30-50 lat – – – – 58% 23% 50% 47%

pow. 50 lat – – – – 12% 32% 17% 7%

S
S

A

do 30 lat – – – – 31,7% 23,0% 34,9% 17,7%

30-50 lat – – – – 53,6% 67,2% 50,5% 71,7%

pow. 50 lat – – – – 14,7% 9,8% 14,6% 10,6%

zatrudniono 

687
   osoby

odeszły 

468
   osoby

88% 83%
mężczyźni mężczyźnikobiety kobiety

22% 17%

* za 2015 r. nie raportowano pozostałych segmentów

* za 2015 r. nie raportowano pozostałych segmentów
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Gri G4-la9; Gri Gr So4; Gri G4-Dma w aspekcie „różnorodność i równość szans”; Gri G4-la16, Gri G4-Dma w aspekcie „mechani-
zmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy”; Gri G4-Hr12

SWW oraz SOG w ofercie dla zatrudnionych posiada grupowe 

ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym Pogodna 

Przyszłość. Program dostępny jest dla osób, które pracują w fir-

mie co najmniej rok. W grudniu 2016 r. ubezpieczonych było 

1654 pracowników, co stanowi 85% zatrudnionych.

W SSA 10% zatrudnionych posiada ubezpieczenie w metlife. 

Program jest aktualnie zawieszony. 

W ramach jednego z segmentów – Segmentu Wyrobów Wyci-

skanych w Grupie Kapitałowej Grupa Kęty S.A. funkcjonuje Zakła-

dowy układ Zbiorowy Pracy, którego uregulowaniami objętych 

jest 100% zatrudnionych, czyli 36% pracowników z segmentów 

raportowanych. jest on formą współpracy pracodawcy z organi-

zacjami związkowymi, które reprezentują interesy pracowników.

na podstawie ustawy o związkach zawodowych pracodawca 

informuje organizacje związkowe o sprawach mieszczących się 

w ich kompetencjach, zgodnie z terminami określonymi w tej 

ustawie.

W ramach segmentu SWW funkcjonuje: „porozumienie o in-

formowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsulta-

cji”, zawarte pomiędzy Grupą Kęty S.A. a radą Pracowników tej 

spółki. na jego bazie zarząd dwa razy do roku  przekazuje pra-

cownikom informacje dotyczące:

 � działalności i sytuacji ekonomicznej spółki oraz przewidywa-

nych w tym zakresie zmian,

 � stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz 

działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia 

w spółce,

 � działań, które mogą powodować istotne zmiany w organiza-

cji pracy lub podstawach zatrudnienia w spółce.

polityka róŻnoroDności
Zapobiegając zjawiskom niepożądanym w zakresie dyskrymi-

nacji, segmenty realizują założenia Polityki różnorodności oraz 

Polityki poszanowania godności w miejscu pracy. istotnym 

aspektem jest podnoszenie wiedzy i świadomości pracowników 

w zakresie relacji opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji. 

Polityka różnorodności jest rozwinięciem wytycznych określo-

nych w Kodeksie etycznym Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

W roku 2016 nie odnotowano przypadków dyskryminacji ani 

żadnych zgłoszeń w zakresie poszanowania godności w miej-

scu pracy oraz skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem 

pracy.

Pracownicze programy emerytalne

2015* 2016

liczba  
ubezpieczonych

% ubezpieczonych
liczba  

ubezpieczonych
% ubezpieczonych

SWW 938 87% 1143 87%

SOG – – 511 82%

SSA – – 127 10%

* za 2015 r. nie raportowano pozostałych segmentów



Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A.   |   Raport Roczny 2016

46 Gri G4-la3 Gri G4-la13; Global compact zasada 2, zasada 6

Wynagrodzenie zasadnicze kobiet w stosunku do mężczyzn – PrOcenT 

2015* 2016

S
W

W

zarządzający brak kobiet na stanowiskach brak kobiet na stanowiskach

dyrektor 75% 68%

kierownik 90% 107%

specjalista 83% 72%

mistrz brak kobiet na stanowiskach brak kobiet na stanowiskach

produkcyjne, robotnicze 86% 86%

S
O

G

zarządzający – brak kobiet na stanowiskach

dyrektor – brak kobiet na stanowiskach

kierownik – 92%

specjalista – 93%

mistrz – brak kobiet na stanowiskach

produkcyjne, robotnicze – 105%

S
S

A

zarządzający – 80%

dyrektor – 93%

kierownik – 96%

specjalista – 83%

mistrz – brak kobiet na stanowiskach

produkcyjne, robotnicze – 93%

2015* 2016
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S
W

W

kobiety 18 18 7 7 12 12 11 12

mężczyźni 33 33 28 28 74 47 39 31

razem 52 52 35 35 86 59 50 43

S
O

G

kobiety – – – – 5 5 2 0

mężczyźni – – – – 40 40 40 0

razem – – – – 45 45 42 0

S
S

A

kobiety – – – – 15 31 23 23

mężczyźni – – – – 32 48 46 43

razem – – – – 47 79 69 66

Poziom średniego wynagrodzenia ko-

biet w relacji do średniego wynagrodze-

nia mężczyzn w większości grup zawo-

dowych jest mniejszy, natomiast różnica 

nie jest znaczna i wynosi ok. 10%.

Pojawiają się grupy stanowisk, kierow-

niczych, gdzie role te pełnią wyłącznie 

mężczyźni.

W  roku 2016 w  segmentach były 

178  osób uprawnionych do korzystania 

z urlopów macierzyńskich i ojcowskich, 

w tym 82% stanowili mężczyźni.

W tym okresie z uprawnień korzysta-

ły 183 osoby – w tej grupie są zarówno 

osoby, które nabyły uprawnienia w roku 

2016, jak i pracownicy, którzy kontynu-

owali pobyt na urlopie zapoczątkowa-

nym w roku 2015. Z tego powodu wyko-

rzystanie jest na poziomie 103%.

* za 2015 r. nie raportowano pozostałych segmentów

* za 2015 r. nie raportowano pozostałych segmentów
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Dma w aspekcie „edukacja i szkolenia”, Dma w aspekcie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, Gri G4-la5, Gri G4-la9

2015* 2016

płeć
liczba uczestni-

ków szkoleń
liczba godzin 

szkoleniowych

liczba godzin 
szkoleniowych 
na pracownika

liczba uczestni-
ków szkoleń

liczba godzin 
szkoleniowych

liczba godzin 
szkoleniowych 
na pracownika

S
W

W

kobiety 73 185 2,5 176 2 669 31,0

mężczyźni 445 1 407 3,2 758 14 891 38,0

razem 518 1 592 5,7 934 17 560 36,0

S
O

G

kobiety – – – 57 1 041 44,9

mężczyźni – – – 472 10 787 48,1

razem – – – 529 11 827 45,9

S
S

A

kobiety – – – 211 972 4,6

mężczyźni – – – 383 1 805 4,7

razem – – – 594 2 777 4,6

roZwóJ potencJału intelektualneGo orGaniZacJi
Zgodnie z maksymą „Kapitał ludzki dro-

gą do sukcesu” segmenty podejmują 

działania w kierunku rozwoju potencjału 

pracowników. jednym z narzędzi wpły-

wających na rozwój zawodowy są pro-

gramy szkoleniowe, które służą nie tylko  

zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności, 

lecz są także częścią systemu motywa-

cyjnego oraz spełniają rolę integracyjną. 

Prowadzona przez segmenty strategia 

w tym zakresie pozwala na zabezpiecze-

nie ciągłości funkcjonowania organizacji 

w przypadku planowanych oraz nagłych 

zmian w zatrudnieniu na kluczowych sta-

nowiskach. Z kolei budowana kadra re-

zerwowa pozwala na sprawną realizację 

planów rozwojowych.

W roku 2016 zostało przeszkolonych 

2 057 pracowników, w różnych dziedzi-

nach. Większość szkoleń dotyczyło ob-

szaru bezpieczeństwa i higieny pracy, 

inne zakresy to szkolenia specjalistyczne 

dla danej grupy zawodowej, w zakresie 

zarządzania czy prawa.

ZDrowie i BeZpiecZeńStwo 
pracowników
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 

pracowników, od lat rozwijamy systemy 

bezpiecznej pracy w ramach segmentów 

Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Konty-

nuując działania zapoczątkowane w roku 

2010 w ramach programu bezpieczna 

Praca, organizacja pracuje nad elimina-

cją zagrożeń w miejscu pracy. na dzia-

łania profilaktyczne składają się, oprócz 

podstawowych, wymaganych ustawowo, 

m.in. dodatkowe szkolenia w obszarze 

bhP i PPOż, w nawiązaniu do specyfiki 

działania danej firmy. Do realizacji zało-

żeń programu wykorzystywane są także 

systemy sugestii, sprzyjające dzieleniu 

się wiedzą, umożliwiające zgłaszanie 

usprawnień, które stanowią dodatkowe 

źródło informacji o potencjalnych zagro-

żeniach występujących w miejscu pracy. 

Dzięki systemowi raportowania na bieżą-

co analizowane są rezultaty podejmowa-

nych działań i potencjalne ryzyka.

W spółkach Grupy Kapitałowej Grupy 

Kęty S.A. działają zespoły specjalistów 

ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, któ-

rzy odpowiedzialni są za monitorowanie 

środowiska pracy. Do ich zadań należy 

identyfikacja zagrożeń na stanowiskach 

pracy oraz proponowanie środków profi-

laktycznych zapobiegających wypadkom 

przy pracy i chorobom zawodowym.

regularnie prowadzone są pomiary 

występujących czynników szkodliwych,  

prowadzone przez laboratoria firm ze-

wnętrznych, które posiadają akredytację 

Państwowego centrum Akredytacji w za-

kresie wykonywania badań i pomiarów 

środowiska pracy.

na stanowiskach, gdzie występują 

przekroczenia norm czynników szkodli-

wych dla zdrowia (np. hałasu) pracownicy 

zobowiązani są stosować środki ochrony 

indywidualnej.

W wyniku prowadzonych działań prze-

prowadzana jest ocena ryzyka zawodo-

wego na każdym stanowisku pracy.

Wszyscy pracownicy segmentów 

(100% zatrudnionych) objęci są działa-

niami zespołów odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo w miejscu pracy.

W celu wypełnienia wymogów prawa 

w segmentach realizowane są szkolenia 

okresowe z zakresu bhP dla pracow-

ników zatrudnionych na stanowiskach 

nierobotniczych, robotniczych, inży-

nieryjno-technicznych oraz kierujących 

pracownikami. Szkoleniom podlegają 

również osoby z firm obcych wykonują-

cych pracę na terenie spółek.

Z nowo zatrudnionymi pracownikami 

i praktykantami prowadzone są rozmowy 

w ramach instruktaży ogólnych.

78%
mężczyźni kobiety

22%

29 godzin  
szkoleniowych
na osobę

* za 2015 r. nie raportowano pozostałych segmentów
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Wypadki przy pracy – liczba osób wg wieku

Wiek 2015* 2016

S
W

W

do 20 lat 5 0

od 21-25 lat 0 4

od 26-30 lat 0 5

od 31-35 lat 1 3

od 36-40 lat 0 2

od 41-45 lat 0 0

od 46-50 lat 1 0

powyżej 50 lat – 2

S
O

G

do 20 lat – 0

od 21-25 lat – 0

od 26-30 lat – 0

od 31-35 lat – 0

od 36-40 lat – 0

od 41-45 lat – 0

od 46-50 lat – 0

powyżej 50 lat – 0

S
S

A

do 20 lat – 0

od 21-25 lat – 9

od 26-30 lat – 6

od 31-35 lat – 2

od 36-40 lat – 2

od 41-45 lat 0 0

od 46-50 lat 2 1

powyżej 50 lat 0 3

Wypadki przy pracy – liczba osób wg płci

2015* 2016

S
W

W kobiety 3 5

mężczyźni 6 11

S
O

G kobiety – 0

mężczyźni – 0

S
S

A kobiety – 0

mężczyźni – 23

Wypadki przy pracy – liczba osób wg rodzaju urazu

2015* 2016

S
W

W

rany i powierzchniowe urazy 5 8

Złamania kości 2 4

Przemieszczenia, zwichnięcia, 
skręcenia i naderwania

0 2

Amputacje urazowe (utrata części 
ciała) 

1 0

urazy wewnętrzne 0 0

liczne urazy 0 1

inny uraz 1 1

S
O

G

rany i powierzchniowe urazy – 0

Złamania kości – 0

Przemieszczenia, zwichnięcia, 
skręcenia i naderwania

– 0

Amputacje urazowe (utrata części 
ciała) 

– 0

urazy wewnętrzne – 0

liczne urazy – 0

inny uraz – 0

S
S

A

rany i powierzchniowe urazy – 11

Złamania kości – 6

Przemieszczenia, zwichnięcia, 
skręcenia i naderwania

– 5

Amputacje urazowe (utrata części 
ciała) 

– 0

urazy wewnętrzne – 1

liczne urazy – 0

inny uraz – 0

Dodatkowo w  Grupie Kapitałowej 

Grupy Kęty S.A. w  ramach funduszu 

Prewencyjnego PZu przeprowadzono 

w roku 2016 szkolenie z zakresu udziela-

nia pierwszej pomocy dla 80 osób.

Działające w  segmentach Komisje 

bezpieczeństwa i higieny pracy prowa-

dziły konsultacje z pracownikami lub ich 

przedstawicielami. Poruszane zagadnie-

nia to zmiany w organizacji pracy i wypo-

sażaniu stanowisk, ocena ryzyka zawo-

dowego, przydzielanie środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego, szkolenia w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny pracy.

Podejmowane działania profilaktycz-

nie nie gwarantują całkowitego wyelimi-

nowania sytuacji, w których pracownicy 

ulegają wypadkom. W roku 2016 wypad-

kom przy pracy w głównych segmentach 

biznesowych uległo 39 osób: (5 kobiet 

i 34 mężczyzn).

W roku 2016 nie stwierdzono choroby 

zawodowej.

Za chorobę zawodową uważa się cho-

robę, wymienioną w wykazie chorób zawo-

dowych, jeżeli w wyniku oceny warunków 

pracy można stwierdzić bezspornie lub 

z wysokim prawdopodobieństwem, że zo-

stała ona spowodowana działaniem czyn-

ników szkodliwych dla zdrowia występują-

cych w środowisku pracy albo w związku 

ze sposobem wykonywania pracy, zwa-

nych „narażeniem zawodowym”.

Absencja chorobowa pracowni-

ków Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 

w 2016 r. wyniosła ogółem 20,651 dni, 

w  tym w  związku z  wypadkami przy 

pracy: 702 dni. nieobecność wynikająca 

z absencji chorobowej, średnio na jed-

nego zatrudnionego wynosiła 16,9 dni 

– w tym wynikająca z wypadków przy 

pracy: 0,6 dnia.

Gri G4-la6

* za 2015 r. nie raportowano pozostałych segmentów

* za 2015 r. nie raportowano pozostałych segmentów
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projekty dLa praCoWnikóW

Działania firmy zmierzają do angażowa-

nia pracowników i inicjowania dla nich 

dedykowanych przedsięwzięć. Do naj-

ważniejszych działań w 2016 r. z zakresu 

społecznej odpowiedzialności biznesu 

zaliczyć można:

KONKURS PLASTyCZNy dla dzieci pra-

cowników – ponad 90 tys. zł przeznaczo-

ne na nagrody dla dzieci w skali Grupy 

Kapitałowej. 

jako sygnatariusz un Global compact 

Grupa Kęty stara się w organizacji respek-

tować, promować i  rozwijać 10 zasad. 

jednym z projektów promujących Gc: 

Zasada 1: Popieranie i przestrzeganie 

praw człowieka przyjętych przez spo-

łeczność międzynarodową było wyko-

rzystanie tej tematyki jako wiodącej w te-

gorocznej edycji konkursu plastycznego 

prowadzonego dla dzieci pracowników 

spółek Grupy Kapitałowej. W konkursie pt 

„Kolorowy Świat” - narysuj wspólną za-

bawę z dziećmi z innych krajów oddano 

łącznie 973 prace w całej Grupie Kapita-

łowej. celem konkursu było budowanie 

wśród dzieci świadomości wielokulturo-

wości oraz poruszenie tematu praw czło-

wieka we współczesnym świecie.

AKTyWNOŚć SPORTOWA – firma za-

wsze stara się angażować pracowników 

do wszystkich akcji związanych ze spor-

tem – szerzej o wszystkich projektach 

piszemy w części raportu: Wychowanie 

przez sport.

WoLontariat praCoWniCzy
Wspieramy i rozwijamy wolontariat pra-

cowniczy, m.in. poprzez program „razem 

z GruPą” – opisany w niniejszym oświad-

czeniu w dziale społeczne zaangażowa-

nie/programy społeczne oraz – zaanga-

żowanie naszych pracowników w akcje 

i programy organizowane przez fundację 

Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. naj-

bardziej spektakularną, cykliczną akcją 

tego typu jest GWIAZDKA DZIECIęCyCh 

MARZEń, kiedy to pracownicy dobro-

wolnie angażują się w przygotowanie 

prezentów świątecznych dla podopiecz-

nych fundacji. Zrywają zawieszone na 

choinkach w spółkach Grupy Kapitało-

wej listy i realizują marzenie dzieci. Za 

pośrednictwem fundacji odbywa się 

uroczyste spotkanie gwiazdkowe. 194
   prezenty
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SpołeCzne ZaanGaŻowanie

co we wSpółcZeSnym świecie oZnacZa Dla Firmy cZy Grupy kapitałoweJ DZiałaJąceJ w kon-
kretnym śroDowiSku i reGionie SpołecZna oDpowieDZialność? ZaanGaŻowanie w Życie lo-
kalneJ SpołecZności? FinanSową pomoc Dla potrZeBuJącycH, kreowanie iDei wycHowania 
młoDZieŻy prZeZ Sport, a moŻe eFektywne inweStowanie w ekoloGię cZy moŻliwie naJwyŻ-
SZa neutralność ekoloGicZną?

FunDacJa Grupa kęty DZieciom poDBeSkiDZia

W 2016 r. Grupa Kapitałowa Gru-

py Kęty S.A. realizowała społeczne 

zaangażowanie m.in. poprzez Fun-

dację Grupa Kęty Dzieciom Podbe-

skidzia.

Działalność tej organizacji sku-

pia się głównie na niesieniu po-

mocy wychowankom placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, do-

mów dziecka w zdobywaniu wy-

kształcenia, wiedzy, kwalifikacji, 

które w konsekwencji umożliwiają 

im lepszy start w dorosłe, samo-

dzielne życie. Fundacja stawia so-

bie również za cel wyrównywanie 

szans tych dzieci poprzez aktywny 

udział w różnych lokalnych i ogól-

nopolskich wydarzeniach kultural-

no-sportowych. 

Dzisiaj społeczna odpowiedzialność biz-

nesu to już nie tylko pojedyncze akcje 

i działania prospołeczne firm, ale cało-

ściowy system zarządzania przedsię-

biorstwem w taki sposób, aby wszystkie 

grupy interesariuszy współpracujący 

z nią miały poczucie bycia razem i two-

rzenia wspólnych wartości dla dobra 

społeczności, w której ta firma funkcjo-

nuje. 

W przypadku Grupy Kapitałowej Gru-

py Kęty jest to nie tylko praca i aktyw-

ność naszej flagowego podmiotu i insty-

tucji prospołecznej, jaką jest fundacja 

Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia po-

magającej wychowankom z  domów 

dziecka w ich starcie w dorosłe życie, 

ale także i przede wszystkim zarządza-

nie wszystkimi aspektami działalności 

firmy pod kątem społecznej odpowie-

dzialności, przejawiającej się m.in. w tro-

sce o przestrzeganie zasad globalnego 

biznesu zgodnie z międzynarodowymi 

wytycznymi, zasadami ładu korporacyj-

nego i przyjętego kodeksu postępowa-

nia etycznego, a także ochronę środowi-

ska, troskę o jakość życia mieszkańców 

i świadome kreowanie procesów i usług.

Gri G4-Dma w aspekcie społeczność lokalna, Gri G4-S01

1. 2.
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1-3. poznaj Grupę, włochy 2016
4-5. program 16pluS 

Do najważniejszych programów funda-

cji w 2016 r, zaliczyć można:

proGram 16pluS
Program indywidualnego wsparcia pod-

opiecznych z placówek opiekuńczo-wy-

chowawczych. Do programu dobrowol-

nie może przystąpić każdy wychowanek 

domu dziecka, który jest w wieku 16 lat 

i więcej. na indywidualnym spotkaniu 

ustalany jest tzw. kwestionariusz rozwoju 

osobistego podopiecznego. Pod uwagę 

brany jest wiek, stopień edukacji, moż-

liwości, potencjał oraz zainteresowania 

i plany na przyszłość. Z takiego arkusza 

powstają cele krótko i długoterminowe, 

w realizacji których wspiera fundacja. 

W 2016 r. w ramach programu, m.in. zor-

ganizowano staż pracy, opłacono kursy 

podnoszące kwalifikacje (prawa jazdy, 

stylizacja paznokci, kurs komputerowy) 

oraz zorganizowano otwarte warsztaty 

w istotnych z punktu widzenia młodych 

ludzi tematach:

1.  Warsztaty „nie jem - restrykcyjne diety 

a zaburzenia odżywiania”

2. Warsztaty „edukacja seksualna”

3. Warsztaty „Profilaktyka uzależnień”

4.  Warsztaty „Autoagresja i zapobieganie 

przemocy”

poZnaJ Grupę 
Poprzez wizyty w kolejnych zagranicz-

nych spółkach Grupy Kapitałowej pro-

gram ma na celu rozbudzić w młodzieży 

ciekawość świata, poszerzyć horyzonty 

w zetknięciu z  inną kulturą, zachęcić 

do nauki języków obcych, jak również 

pomóc młodym ludziom uwierzyć we 

własne możliwości. co roku do wyjazdu 

zakwalifikowanych jest pięcioro pełno-

letnich podopiecznych rekomendowa-

nych przez placówki opiekuńczo-wy-

chowawcze. W 2016 r. program odbył 

się we Włoszech (Grupa Kety italia s.r.l.). 

młodzież przy okazji zwiedziła mediolan, 

Wenecję oraz malownicze wyspy bura-

no i murano.

5.

4.

3.

„na lepszy start” – to hasło, 
które od początku przyświeca 
działalności Fundacji.
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mieSZkanie 
uSamoDZielnienia
rozpoznając potrzeby lokalnego spo-

łeczeństwa, fundacja Grupa Kęty Dzie-

ciom Podbeskidzia otworzyła w Kętach 

mieszkanie usamodzielnienia dla wy-

chowanków opuszczających placówki 

opiekuńczo-wychowawcze. mieszkanie 

usamodzielnienia pomaga tym młodym 

ludziom w pierwszym etapie na lepszy 

start. W mieszkaniu mogą zamieszkać 

maksymalnie 4 osoby na okres nie dłuż-

szy niż 2 lata. W 2016 r. przebywały tam 

2 podopieczne.

S Jak SZtuka
W ramach programu grupa dzieci i mło-

dzieży z placówek z Kęt, Oświęcimia 

i żywca brała udział w warsztatach fo-

27 czerwca 2016 r. podopieczni z Kęt, żyw-

ca i bielska-białej przebywali na wycieczce 

w Krakowie. 

Głównym celem było zwiedzanie mu-

zeum interaktywnego „Spacerem po na-

noświecie”, które mieści się w collegium 

maius. na tej wystawie znajdował się wy-

brany eksponat „las ukrytych nanoskar-

bów” wykonany przez dzieci z Kęt i biel-

ska-białej w ramach projektu irresistible. 

To duże wyróżnienie.

tograficznych, które zakończone były 

unikatową sesja z wykorzystaniem lamp 

ultrafioletowych i farb fluorescencyjnych. 

Projekt okazał się tak spektakularny, 

iż fundacja zorganizowała dodatkowy 

blackminton event, podczas którego 

dzieci z wszystkich placówek miały oka-

zję na zabawę z ultrafioletem i przy okazji 

grę sportową.

jak co roku, również w 2016 mocny na-

cisk położony był na aktywność fizyczną. 

Podopieczni fundacji mieli możliwość 

wzięcia udziału w licznych wydarzeniach 

sportowych, w tym m.in. w beskidzkich 

rodzinnych rajdach rowerowych, Po-

land business run czy iV Turnieju Piłki 

nożnej Dzieci Podbeskidzia.

256,6mln Zł

łacZne ZaanGaŻowanie  
FinanSowe

5
powiatów

8
placówek opiekuńcZo-
oświatowycH oBJętycH  

opieką FunDacJi

200
poDopiecZnycH  

FunDacJi

1
mieSZkanie  

uSamoDZielnienia

ponaD
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bardzo istotnym elementem w działal-

ności społecznej organizacji jest zaanga-

żowanie i promowanie idei wychowania 

przez sport. corocznie angażujemy się 

w różnego rodzaju przedsięwzięcia spor-

towe, których głównym celem jest akty-

wacja sportowa dzieci i młodzieży. Każda 

aktywność Grupy w obszarze sportu jest 

łączona z zachęcaniem i angażowaniem 

pracowników do udziału we wspólnych 

działaniach sportowych. Pracownicy lub 

ich dzieci mają możliwość zapisania się 

do danego turnieju, wydarzenia sporto-

wego. Zarząd Grupy Kęty funduje starto-

we oraz zabezpiecza niezbędne elemen-

ty wspierające, np. karnety na wyciąg czy 

stroje sportowe. Pracownicy chętnie bio-

rą udział w takich wydarzeniach.

W 2016 r. kontynuowano zaangażo-

wanie w wydarzenia sportowe, które po 

pierwsze zachęcają młodych ludzi do ak-

tywności sportowej, często rozwijają ich 

pasje, uczą współzawodnictwa i gry fair 

play, a po drugie są wsparciem społecz-

ności lokalnych.

W 2016 r. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty 

S.A. była partnerem poniższych imprez 

sportowych:

pucHar rekSia 
Zawody narciarskie dla dzieci w wieku 

2-13 lat.

iDea wycHowania prZeZ Sport

1. 2.

3.

4.

ponad 

300
   młodych zawodników

1-4. Bielsko-Biała, stok Dębowiec, luty 
2016
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młoDa plaŻa open
cykl turniejów plażowej piłki siatkowej 

dla dzieci i młodzieży do lat 18-tu. W ca-

łym 2016 r. do rywalizacji na piaszczy-

stych boiskach stanęło ponad 100 par: 

49 par dziewcząt oraz 72 pary chłopców.

iV turnieJ piłki noŻneJ DZieci poDBeSkiDZia
coroczna impreza sportowa dla dzieci i młodzieży, gdzie rywalizacja 

sportowa łączy się z grą fair play i integracją podczas wspólnego pik-

niku z atrakcjami.

1-3. młoda plaża open, kęty, wisła, 
Bielsko-Biała,wadowice, wiosna 2016

ponad 

100
   par zawodników

 

100
   zawodników

 

8
   drużyn

1.

2. 3.
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BeSkiDZki roDZinny raJD 
rowerowy 2016 (eDycJa 
wioSna i JeSień)
Ponad 2 tys. startujących w każdej edycji, 

ii i iii miejsce dla GrupaKetyTeam składa-

jącej się z pracowników i ich rodzin.

polanD BuSineSS run
edycja we Wrocławiu, bieg charytatyw-

ny, którego beneficjentami są osoby nie-

pełnosprawne po amputacji kończyn /

kończyny dolnej. iV miejsce na 300 star-

tujących drużyn dla GrupaKetyTeam.

równocześnie firma (poprzez działal-

ność fundacji Grupa Kęty Dzieciom Pod-

beskidzia) dba o wyrównywanie szans 

dzieci i młodzieży zagrożonej wyklucze-

niem społecznym, każdorazowo inte-

grując je i zapraszając do udziału w tych 

wydarzeniach. Doskonałym przykładem 

takiej synergii jest organizowany cyklicz-

nie Turniej Piłki nożnej Dzieci Podbeski-

dzia, w którym rywalizują dzieci z pla-

cówek opiekuńczo-wychowawczych, 

jak również dzieci pracowników. innymi 

projektami o podobnym charakterze były 

m.in. wspólna drużyna GrupaKetyTeam, 

która wystartowała w rajdzie rowero-

wym czy biegu charytatywnym Poland 

business run.

Dodatkowo spółka Aluprof S.A. jest 

zaangażowana w inicjatywę szkolenia 

dzieci i młodzieży w sekcjach: dziew-

czynki – piłka siatkowa, chłopcy – piłka 

nożna; współpracując przy tym projekcie 

z klubem bKS z bielska-białej.

1-2. edycja jesienna, Bielsko-Biała, 
wrzesień 2016

1. poland Business run, wrocław, 
wrzesień 2016

iV
   miejsce

1.

1.

2.
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SZanowni pańStwo*,

Z ogromną satysfakcją oddaję w Państwa ręce raport z II edycji programu gran-

towego „Razem z GRUPĄ”. Wspaniałe rezultaty pierwszej, pilotażowej edycji nie 

pozwoliły nam pozostać obojętnym na potrzeby lokalnych społeczności, stąd 

decyzja o II edycji. Tym razem dzięki aktywności pracowników spółek Grupy Ka-

pitałowej Grupy Kęty S.A. udało nam się rozszerzyć wachlarz dotychczasowych 

działań firmy w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu o nowe, ważne 

dla nas wartości.

Od wielu lat konsekwentnie podążamy wyznaczoną drogą. Przyjęta Polityka 

Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, respektowanie, promowanie i rozwijanie 

10 zasad UN Global Compact, którego jesteśmy sygnatariuszem, czy inne stan-

dardy i procesy CSR wyznaczają ramy i horyzonty naszych działań.

Cieszę się i jestem dumny, że zapoczątkowany w 2015 roku projekt tak mocno 

przyjął się wśród naszych pracowników, dziękuję im za inicjatywę, zaangażowanie 

i gratuluję realizacji!

Ufam, że takimi działaniami nie tylko wspieramy społeczności lokalne, ale rów-

nież wspólnie małymi krokami wypełniamy naszą misję i wizję i wartości.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu Grupy Kęty S.A.

W 2016 r. organizacja prowadziła ii edycję programu „razem z GruPą”

proGramy SpołecZne

* LIst prezesa zarządu z raportu drugiej edycji programu

1.

2.

3.

4.

Gri G4-S01
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inWeStujemy w prZySZłość

Duża część projektów skupiona była wokół po-

prawy infrastruktury w szkołach i przedszkolach 

i doposażenie ich w atestowane, bezpieczne za-

bawki oraz pomoce naukowe (6 projektów).

WyChoWujemy prZeZ Sport

idea wychowania przez sport jest mocno zako-

rzeniona w działalności naszej organizacji. Od lat 

firma wspiera i rozwija lokalne inicjatywy sporto-

we, krzewiąc tym samym ideę kultury fizycznej 

(8 projektów).

edukujemy i BuDuJemy kompetencJe

Spora grupa projektów to przedsięwzięcia o cha-

rakterze warsztatowym, szkoleniowo-eduka-

cyjnym. cieszymy się, że dzięki kreatywności 

naszych pracowników udało się przygotować 

wartościowe zajęcia dydaktyczne dla dzieci 

i młodzieży, rozwinąć ich pasje, poszerzyć ho-

ryzonty oraz rozwinąć kompetencje wśród służb 

użyteczności publicznej (6 projektów).

dbamy o wartości
cieszymy się, iż w gronie projektów zgłoszonych 

przez naszych pracowników znalazły się takie, 

które są odpowiedzią na wyzwania obecnej cy-

wilizacji, m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu osób 

starszych czy kultywowanie tradycji, obyczajów 

i dbanie o historię regionu (2 projekty).

partnerZy proJektu:

W roku 2016 realizowane projekty pomogły nam w zaangażowaniu firmy i jej pracowników 

wokół istotnych grup tematycznych:

1,8  
tys. zł / grant

39,6  
tys. zł 

22  
projekty

30  
pracowników

10 szkół

przedszkoli 5

3 kluby sportowe

 ochotnicze Straże 
pożarne 

1  lokalne  
Stowarzyszenie

 towarzystwo  
tatrzańskie

2 

1 

8.

7.

6.

5.

1-8. Zdjęcia z realizacji projektów 2016

razem
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Grupa Dla świata

celem DZiałań proekoloGicZnycH w Grupie kapitałoweJ Grupy kęty S.a. JeSt moŻliwie naJwyŻSZa 
neutralność ekoloGicZna oraZ trwały i ZrównowaŻony roZwóJ, DlateGo w DZiałaniacH ZwiąZa-
nycH Z ocHroną śroDowiSka Spółka nie oGranicZa Się JeDynie Do Spełniania polSkicH i uniJnycH 
StanDarDów.

Gri G4-Dma w aspekcie „Surowce/materiały”; Global compact zasada 7, zasada 9

ZarZaDZanie aSpektami 
śroDowiSkowymi

W  raporcie uwzględniono łącznie 12 

wskaźników środowiskowych objętych 

standardem Gri. Proces definiowania 

obszarów podlegających raportowaniu 

obejmował przypisanie priorytetu aspek-

tom środowiskowym zidentyfikowanym 

w ramach funkcjonującego w spółkach 

Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. syste-

mu zarządzania w oparciu o wymagania 

normy iSO 140001. rejestr ten obejmuje 

wszystkie elementy działań spółek Grupy 

Kapitałowej, w tym wyroby i usługi, które 

mogą oddziaływać ze środowiskiem. Pod-

stawę nadania priorytetu stanowiła analiza 

istotności danego aspektu dla interesariu-

szy oraz jego ciężar środowiskowy. 

W rezultacie dokonano wyboru wskaź-

ników Gri G4: en1, en2, en3, en8, en10, 

en15, en21, en22, en23, en29, en31, 

en34, które w największym stopniu odno-

szą się do działalności firmy i jej wpływu na 

środowisko. Wskaźniki te dotyczą obszarów 

i komponentów środowiska, na które po-

szczególne spółki mogą znacząco oddziały-

wać, m.in.: powietrze, woda; ścieki, odpady, 

surowce i materiały, zużycie paliw i ener-

gii czy poziom zgodności z regulacjami.

W raporcie uwzględniono dane sześciu 

zakładów produkcyjnych zagrupowane 

w ramach 3 podstawowych segmentów: 

1) SWW – Segment Wyrobów Wyciska-

nych; 2) SSA – Segment Systemów Alu-

miniowych; 3) SOG – Segment Opakowań 

Giętkich. Przedstawione dane za rok 2015 

dotyczą Spółki Grupa Kęty S.A.

wpływ śroDowiSkowy
wykorzystane surowce/materiały 
według wagi i objętości
Z uwagi na specyfikę segmentów pro-

dykcyjnych Grupy Kapitałowej lista wy-

korzystywanych surowców i materiałów 

jest mocno zróżnicowana.

Do głównych surowców wykorzysty-

wanych w SWW do produkcji elementów 

aluminiowych należą: aluminium, skład-

niki stopowe, złom aluminium. Segment 

produkuje z tych surowców wlewki alu-

minium stanowiące materiał wejściowy 

do procesu wyciskania kształtowników. 

W procesie wtórnego wytopu zużywane 

są odpady aluminiowe powstające w za-

kładzie, jak i zakupione z rynku. Surowce 

dostarczane do zakładu są kontrolowane 

na zawartość ew. zanieczyszczeń. 

charakterystycznymi surowcami 

w SSA są profile aluminiowe, preparaty 

do chemicznej obróbki aluminium oraz 

farba proszkowa. Zakupione kształtow-

niki aluminiowe, po wstępnym przygo-

towaniu, malowane są farbami prosz-

kowymi w  zakładowych lakierniach. 

Z wymienionych surowców produkowa-

ne są systemy okienno-drzwiowe, fasa-

dowe, profile i skrzynie roletowe, rolety, 

bramy garażowe i przemysłowe. 

Główne surowce wykorzystywane 

w procesie produkcji opakowań w SOG 

stanowią: folie aluminiowe, papiery, gra-

nulaty tworzyw sztucznych (PP, Pe, PA, 

eVOh), folie z tworzyw sztucznych (OPP, 

PeT, Pe, PA), farby lakiery, kleje i rozpusz-

czalniki. Z surowców tych produkowane 

są laminaty giętkie jedno- i wielowar-

stwowe, w tym drukowane lub lakiero-

wane. Surowce przed zakupem zatwier-

dzane są na zgodność z wymaganiami 

prawa żywnościowego. 

Kontrola i wykorzystanie surowców 

odbywa się przy uwzględnieniu rygorów 

standardu iSO 9001 oraz 14001 w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa procesu 

wytwórczego oraz minimalizacji emisji. 
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Gri G4-en1, G4-en2, G4-en3

Wykorzystane surowce/materiały według wagi  

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW Aluminium mg 16 088 17 398

SWW Składniki stopowe mg 498 474

SWW Zaprawy mg 893 1 084

SWW Złomy zakupione mg 3 031 3 427

SWW Wlewki z importu mg 24 152 26 664

SOG farby, lakiery, kleje mg 7 090

SOG folia Alu mg 4 295

SOG folia PP, PeT,PVc mg 15 051

SOG Granulaty tworzyw mg 13 350

SOG Papier mg 8 899

SSA Profile alu mg 25 539

SSA farby proszkowe mg 725

SSA chemikalia mg 450

procent materiałów pochodzących z recyklingu 
wykorzystanych w procesie produkcyjnym
W SWW realizowany jest proces odzysku aluminium. uzyskuje 

się wysoki udział surowców wtórnych w produkcji finalnej. re-

cyklingowi podlegają odpady aluminium wytwarzane na terenie 

zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej, jak również odbie-

rane i przetwarzane są odpady z rynku. Odpady te stosowane 

są jako komponent surowców do produkcji nowych elementów 

wyciskanych z aluminium i stopów aluminium. Zakład selek-

tywnie gromadzi poszczególne gatunki stopów, dzięki czemu 

w procesie wtórnego wytopu nie stosuje oddziaływujących nie-

korzystnie na środowisko topników pokryciowych. firma pozy-

skuje odpady aluminiowe pochodzące od końcowych użytkow-

ników (post-consumer), jak również materiały stanowiące odpady 

z procesów produkcyjnych (pre-consumer). Procesowi temu to-

warzyszą rygorystyczne wymagania co do jakości zakupywane-

go złomu, dzięki czemu do przetopu nie trafia aluminium zanie-

czyszczone, a do powietrza szkodliwe związki, które mogłyby 

stanowić zagrożenie dla środowiska. Odzyskując aluminium, 

zakład oszczędza znaczne ilości energii potrzebnej do wyprodu-

kowania aluminium pierwotnego z boksytów, którego wytop jest 

bardzo energochłonny. Dzięki recyklingowi aluminium wtórnego 

ogranicza się ponadto zanieczyszczenie powietrza oraz wody.

Procent materiałów pochodzących z recyklingu 
wykorzystanych w procesie produkcyjnym

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW recycled content POST % 18,8 17,2

SWW recycled content Pre % 18,9 21,6

SWW recycled content Pre+POST % 37,7 38,8

Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł 
energii
W Grupie Kapitałowej efektywność energetyczna instalacji 

produkcyjnych traktowana jest priorytetowo. W celu jej zapew-

nienia wdrożono specjalny system rozwiązań technicznych 

i organizacyjnych zgodnie z wytycznymi normy iSO 14001 i iSO 

50001. Zużycie czynników energetycznych podlega planowaniu 

i monitorowaniu. Poszczególne jednostki zakładu rozliczane są 

z faktycznego zużycia czynnika, a w przypadku przekroczenia 

planowanych wskaźników dokonywana jest analiza przyczy-

ny wzrostu. monitorowanie zużycia polega na opomiarowaniu 

miejsc dostarczania oraz rozbioru mediów. na podstawie od-

czytów dokonuje się rozbicia kosztów na poszczególne miejsca 

ich powstawania. Pomiar zużycia mediów realizowany jest przez 

specjalny systemem komputerowy, pozwalający na kontrolę 

w czasie rzeczywistym wszystkich urządzeń przetwarzających 

media. Dane o ich pracy przekazywane są do centralnego punk-

tu zarządzania, co pozwala na natychmiastową reakcję czy ko-

rygowanie ewentualnych niezgodności. W ramach systemu iSO 

14001 realizowany jest ponadto program oszczędności mediów 

oraz prowadzone audyty efektywności energetycznej. Wdrożo-

ne rozwiązania pozwalają na precyzyjne prognozowanie zużycia 

mediów. Spółki Grupy Kapitałowej podnoszą efektywność ener-

getyczną poprzez ciągłą modernizację linii technologicznych.

Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW energiia elektryczna Gj 236 618 284036

SWW Gaz ziemny Gj 200 394 288517

SWW
Zużycie energii elektr. na 
jednostkę produkcji

Gj/mg 2,88 2,45

SWW
Zużycie gazu na jednostkę 
produkcji

Gj/mg 2,44 2,49

SOG energiia elektryczna Gj 114643

SOG Gaz ziemny Gj 100304

SOG
Zużycie energii elektr. na 
jednostkę produkcji

Gj/mg 3,88

SOG
Zużycie gazu na jednostkę 
produkcji

Gj/mg 3,39

SSA energiia elektryczna Gj 37990

SSA Gaz ziemny Gj 62838

SSA
Zużycie energii elektr. na 
jednostkę produkcji

Gj/mg 1,46

SSA
Zużycie gazu na jednostkę 
produkcji

Gj/mg 2,42

całkowity pobór wody według źródła
W Grupie Kapitałowej jedynie GK zaopatruje się w wodę z wła-

snych ujęć:  studziennego oraz z odwadniania gruntów zakładu. 

ujęcie studzienne zasila sieć wody pitnej na terenie zakładu 

i stanowi źródło wody na cele socjalno-bytowe. Woda używana 

jest ponadto do zabezpieczenia przeciwpożarowego. Głównym 

źródłem wody na cele związane z produkcją jest woda z od-

wadniania gruntów na terenie zakładu, do której doprowadzana 

jest woda z sieci drenażowej. Ponadto Spółka sprzedaje część 

pobranej wody innym podmiotom. Korzystanie z zasobów wody 
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odbywa się w oparciu o posiadane pozwolenie wodnoprawne 

i zintegrowane.  Analizy wpływu poboru wody na środowisko 

potwierdzają, że działalność z tym związana nie wpływa w spo-

sób istotny na dostępność zasobów wodnych oraz funkcjono-

wanie obszarów chronionych. Pobierana ilość wody utrzymy-

wana jest znacznie poniżej dopuszczalnych wielkości.

Pozostałe spółki Grupy Kapitałowej nie posiadają własnych 

ujęć wód. Zaopatrzenie w wodę realizowane jest poprzez jej 

zakup od operatorów zewnętrznych w oparciu o stosowne 

umowy. Woda w SSA używana jest do celów socjalnych oraz 

na potrzeby technologiczne do procesów obróki chemicznej 

profilii aluminiowych przed lakierowaniem proszkowym. Z uwa-

gi na charakter produkcji SOG zużywa wodę głównie na cele 

socjalno-bytowe oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

Łączny pobór wody według źródła

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW Podziemna m3 245 328 216 326

SWW Z odwadniania gruntów m3 359 778 324 691

SWW Kanalizacja miejska m3 4 008

SOG Kanalizacja miejska m3 26 300

SSA Kanalizacja miejska m3 62 004

łączna objętość wody podlegającej recyklingowi 
i ponownemu wykorzystaniu
Z uwagi na charakter produkcji recykling i ponowne wykorzy-

stanie wody pobranej z własnych ujęć dotyczy SWW. celem 

jest maksymalne zwiększenie udziału wody podlegającej re-

cyklingowi w całkowitej ilości wody do celów produkcyjnych 

oraz ograniczenie korzystania ze środowiska. efekt uzyskiwany 

jest poprzez zastosowanie chłodzenia w obiegu zamkniętym 

procesów cieplnych związanych z wytopem i przetwarzaniem 

aluminium. instalacja obiegu zamkniętego umożliwia znaczące 

oszczędności zużycia wody. jedynie w celu zapobiegania na-

rastaniu zawiesiny stałej i substancji ropopochodnych z obiegu 

okresowo dokonuje się niewielkich zrzutów i uzupełnienia wodą 

czystą. Zrzucane wody chłodnicze odprowadzane są na cen-

tralną oczyszczalnię ścieków.

Objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu 

wykorzystaniu

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW
ilość wody krążącej w 
obiegu zamkniętym 

tys. m3 3 055 3 033

łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
Analizując wpływ środowiskowy spółek Grupy Kapitałowej, 

szczególną uwagę przykładamy do emisji gazów i pyłów do 

atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla. emisje do powie-

trza stanowią bowiem źródło bezpośredniego oddziaływania 

na otoczenie. 

łączny poziom emisji gazów cieplarnianych z uwagi na cha-

rakter prowadzonych procesów i moc cieplną stosowanych 

urządzeń jest niski. Spółki Grupy Kapitałowej nie zostały obję-

te wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emi-

sji. Gazami cieplarnianymi emitowanymi z instalacji SWW jest 

cO2 i hfc. emitowany w SWW dwutlenek węgla pochodzi z  

procesu spalania gazu ziemnego w nagrzewnicach i piecach 

technologicznych do obróbki cieplnej aluminium. 

emisja cO2 w SSA wynika ze spalania gazu ziemnego w pie-

cach technologicznych do obróbki cieplnej i polimeryzacji oraz 

promiennikach i kotłach grzewczych. emisja w SOG pochodzi 

z  procesu spalania gazu ziemnego w kotłach, nagrzewnicach 

i dopalaczach termicznych do redukcji lZO. 

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW emisja gazów cieplarnianych mg/rok 11 352 13 169

SOG emisja gazów cieplarnianych mg/rok 5 217

SSA emisja gazów cieplarnianych mg/rok 2 737

uWAGA: Do obliczeń wielkości emisji poszczególnych rodzajów zanieczysz-
czeń wykorzystano wskaźniki ustalone na podstawie rzeczywistych pomiarów 
emisji, odniesionych do rzeczywistej wielkości produkcji. W przypadku źródeł 
spalania gazu wykorzystano wskaźniki emisji opracowane na potrzeby KObiZe.

emisja związków nox, Sox i innych związków 
emitowanych według rodzaju związku i wagi
Spółki Grupy Kapitałowej dokonują w ramach kontroli oddziały-

wania okresowych pomiarów emisji z instalacji. Pomiary wyko-

nane w ramach prowadzonego monitoringu wykazują dotrzy-

manie określonych pozwoleniami standardów. Poziom łącznej 

emisji spółek Grupy Kapitałowej jest zdecydowanie niższy od 

wartości dopuszczalnych. 

Poza dwutlenkiem węgla SWW emituje do powietrza dwutle-

nek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył oraz nieznaczne ilości 

związków nieorganicznych. Źródłem emisji jest głównie proces 

spalania gazu ziemnego. 

Do głównych zanieczyszczeń emitowanych przez SSA należą: 

dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz pył. Źródłem 

emisji jest proces spalania gazu ziemnego. 

Spółki SOG emitują do powietrza głównie lZO oraz ozon. 

Źródłem emisji są procesy druku i laminacji opakowań z uży-

ciem lotnych związków organicznych i ozonu oraz procesy 

spalania gazu ziemnego w kotłach i dopalaczach termicznych.

Gri G4-en8, G4-en10, G4 Dma podejście do zarządzania aspektem „woda” G4-en15, G4 Dma podejście do zarządzania aspektem 
„emisje”
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Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków  

do powietrza według rodzaju związku i wagi

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW Pył og. mg/rok 1,26 2,02

SWW SO2
mg/rok 0,79 1,28

SWW nO2 mg/rok 7,96 10,90

SWW cO mg/rok 2,22 4,12

SWW fluor mg/rok 0,02 0,07

SWW chlor mg/rok 0,01 0,00

SWW Kwas siarkowy mg/rok 3,00 2,97

SWW Wodorotlenki metali mg/rok 3,01 4,06

SOG Pył og. mg/rok 0,00

SOG SO2 mg/rok 0,10

SOG nO2 mg/rok 4,40

SOG cO mg/rok 0,70

SOG lZO mg/rok 53,50

SOG Ozon mg/rok 2,40

SSA Pył og. mg/rok 0,37

SSA SO2 mg/rok 0,11

SSA nO2 mg/rok 1,78

SSA cO mg/rok 0,50

SSA Kwas siarkowy mg/rok 0,16

SSA Aceton mg/rok 0,22

SSA Węlowodory alifatyczne mg/rok 0,36

SSA Węlowodory aromatyczne mg/rok 1,84

uwaga: Do obliczeń wielkości emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń 
wykorzystano wskaźniki ustalone na podstawie rzeczywistych pomiarów emisji, 
odniesionych do rzeczywistej wielkości produkcji. W przypadku źródeł spalania 
gazu wykorzystano wskaźniki emisji opracowane na potrzeby KObiZe. 

całkowita objętość ścieków według jakości 
i docelowego miejsca przeznaczenia
Ze wszystkich spółek Grupy Kaptiałowej tylko GK odprowadza 

oczyszczone ścieki przemyslowe bezpośrednio do środowiska. 

ścieki z zakładowej oczyszczalni GK odprowadza po oczysz-

czeniu do rzeki Soły. ścieki z procesów chemicznej obróbki ele-

mentów aluminiowych są wcześniej neutralizowane w specjal-

nie do tego celu zaprojektowanych podczyszczalniach. Zakład 

posiada wymagane pozwolenie wodnoprawne, którego limity są 

w pełni dotrzymane. uzyskany efekt ograniczonego oddziały-

wania to wynik m.in.: wyposażenia instalacji, w których powstają 

ścieki technologiczne, w odrębne stacje neutralizacji ścieków. 

Opomiarowanie miejsc odprowadzania ścieków oraz zastosowa-

nie szeregu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapew-

niających odpowiednią jakość powstających ścieków, jak płuka-

nie wielostopniowe, mikroprocesorowe sterowanie dozowaniem 

odczynników, urządzenia do regeneracji kąpieli, wzajemna neu-

tralizacja ścieków kwaśnych i zasadowych czy ponowne wyko-

rzystanie odcieków w procesie neutralizacji.

Zakłady SSA nie wprowadzają ścieków bezpośrednio do śro-

dowiska. Wytwarzane ścieki po podczyszczeniu w zakładowych 

stacjach neutralizacyjnych odprowadzane są do urządzeń ka-

nalizacyjnych firm zewnętrznych. Zakłady posiadają stosowne 

umowy z firmami kanalizacyjnymi na odprowadzanie ścieków 

oraz posiadają wymagane pozwolenia wodnoprawne.

Podobnie spółki SOG odprowadzają ścieki do kanalizacji in-

nych podmiotów. ścieki przemysłowe z procesów galwanicz-

nych po oczyszczeniu we własnej stacji neutralizacji wprowa-

dzane są do kanalizacji na podstawie umów oraz posiadanych 

pozwoleń wodnoprawnych. Wymagania pozwoleń wodno-

prawnych są w pełni dotrzymane.

Jakość ścieków odprowadzanych do wód

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW Do kanalizacji miejskiej tys. m3/rok 20 26

SWW Do wód powierzchniowych tys. m3/rok 693 771

SWW
w tym:
ścieki z obróbki chem.
     Aluminium

tys. m3/rok 477 446

SOG Do kanalizacji miejskiej tys. m3/rok 19

SSA Do kanalizacji miejskiej tys. m3/rok 62

SSA
ścieki z obróbki chem.
      Aluminium

tys. m3/rok 41

Jakość ścieków odprowadzanych do wód

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW Azot ogólny mg n/dm3 6,35 6,70

SWW  bZT5 mg O2/dm3 0 0

SWW  chlorki mg cl/dm3 84,04 99,95

SWW  chrom 6+ mg cr/dm3 0 0

SWW  chrom og. mg cr/dm3 0 0

SWW  chZT mg O2/dm3 19,57 21,62

SWW  cynk mg Zn/dm3 0,3 0,17

SWW Sub.ekstr.się et.naft. mg/dm3 1,6 1,50

SWW  fluorki mg f/dm3 0,13 0,07

SWW  fosfor og. mg P/dm3 0,15 0,21

SWW  Glin mg Al/dm3 0,39 0,38

SWW  miedź mg cu/dm3 0,00 0,01

SWW  Odczyn ph 7,52 7,37

SWW  Ołów mg Pb/dm3 0,00 0,00

SWW  Siarczany mg SO4/dm3 111,67 101,67

całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu 
i metody postępowania z odpadem
Gospodarowanie wytworzonymi w Grupy Kapitałowej odpadami 

odbywa się zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, zapewnia-

jącymi bezpieczeństwo dla środowiska. Odpady zbierane są se-

lektywnie. miejsca gromadzenia odpadów są izolowane od pod-

łoża, zaś odpady są przechowywane w specjalnych, szczelnych 

pojemnikach. Prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja 

odpadów. monitorowanie obrotu odbywa się przy wykorzystaniu 

zaawansowanego systemu informatycznego. Odpady niezago-

spodarowane we własnym zakresie, przekazywane są podmio-

tom posiadającym wymagane zezwolenia. Procesy związane 

Gri G4-en22, G4-en23, G4-en21, Gri Dma podejście do zarzadzania aspektem „śmieci i odpady”



Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A.   |   Raport Roczny 2016

62

z przetwarzaniem odpadów poddano kontroli w ramach wdrożo-

nego systemu zarządzania środowiskiem wg normy iSO 14001.

Do charakterystycznych odpadów wytwarzanych w SWW 

należą złomy oraz zgary aluminium.  Odpady aluminium stano-

wią cenny surowiec do produkcji profili aluminiowych. Z tego 

też względu w GK prowadzony jest recykling, w wyniku którego 

złomy aluminium przetwarzane są w gotowy materiał wsadowy. 

Spółka zagospodarowuje 100% odpadów aluminiowych wytwa-

rzanych na terenie zakładu, jak również odbiera i przetwarza od-

pady z rynku.

Do głównych odpadów wytwarzanych w SSA należą odpady 

z obróbki aluminium, szlamy z oczyszczalni ścieków oraz odpady 

proszków powlekających. 

charakterystycznymi odpadami powstającymi w produkcji 

opakowań w SOG są odpady w postaci laminatów wielomate-

riałowych, papieru, tworzyw sztucznych, odpady farb i lakierów 

oraz klejów.

Całkowita waga odpadów według rodzaju i metody 

 postępowania z odpadem

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW Wytworzone odpady niebezpieczne mg 1997 3451

SWW
Wytworzone odpady inne niż 
niebezpieczne

mg 22076 24633

SWW Wytworzone odpady łącznie mg 24073 28084

SWW
Wytworzone odpady na jednostkę 
produkcji 

mg/mg 0,29 0,24

SWW Odpady odzyskane mg 22202 26204

SWW Odpady unieszkodliwione mg 1872 1881

SOG Wytworzone odpady niebezpieczne mg 1694

SOG
Wytworzone odpady inne niż 
niebezpieczne

mg 6916

SOG Wytworzone odpady łącznie mg 8610

SOG
Wytworzone odpady na jednostkę 
produkcji 

mg/mg 0,29

SOG Odpady odzyskane mg 8581

SOG Odpady unieszkodliwione mg 29

SSA Wytworzone odpady niebezpieczne mg 470

SSA
Wytworzone odpady inne niż 
niebezpieczne

mg 2490

SSA Wytworzone odpady łącznie mg 2960

SSA
Wytworzone odpady na jednostkę 
produkcji 

mg/mg 0,11

SSA Odpady odzyskane mg 2458

SSA Odpady unieszkodliwione mg 502

Odpady odzyskane w instalacji do wtórnego wytopu aluminium

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW recykling odpadów aluminium mg 24722 23456

SWW recykling odpadów na jedn. produkcji  mg/mg 0,30 0,25

Wartość pieniężna opłat i kar środowiskowych 
oraz  całkowita liczba sankcji pozafinansowych za 
nieprzestrzeganie prawa i regulacji
Spółki Grupy Kapitałowej posiadają uregulowany stan formal-

no-prawny. Zgodność z regulacjami potwierdzona została 

wynikami przeprowadzonych w 2016 r. kontroli Wojewódzkie-

go inspektoratu Ochrony środowiska oraz niezależnych ze-

wnętrznych auditorów w ramach nadzoru systemu iSO 14001. 

realizowane przez Spółki pomiary i analizy jakości środowiska 

stanowią dodatkowe potwierdzenie spełniania standardów. Za 

emisję zanieczyszczeń do środowiska zakłady systematycznie 

i terminowo wnoszą wymagane prawem opłaty oraz realizu-

ją sprawozdania do właściwych urzędów. W roku 2016 żadna 

ze spółek Grupy Kapitałowej nie ponosiła kar pieniężnych lub 

innych sankcji za nieprzestrzeganie prawa i regulacji środowi-

skowych.

Wysokość opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW Opłaty za emisję do powietrza zł 19223 25406

SWW Opłaty za pobór wody zł 50082 44799

SWW Opłaty za ścieki zł 50277 46832

SWW Opłaty środ. łącznie zł 119582 117508

SWW Kary środ. łącznie zł 0 0

SOG Opłaty za emisję do powietrza zł 68232

SOG Kary środ. łącznie zł 0

SSA Opłaty za emisję do powietrza zł 9593

SSA Opłaty za ścieki zł 1402

SSA Opłaty środowiskowe łącznie zł 10995

SSA Kary środ. łącznie zł 0

łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na 
ochronę Środowiska
Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą pełną ewidencję kosztów 

ochrony środowiska. „Zielona księgowość” to powiązany z ra-

chunkowością zakładu model alokowania kosztów środowi-

skowych, umożliwiający ocenę ich struktury i zmian w czasie. 

Źródła danych do finansowej oceny działalności środowiskowej 

stanowią: wydatki na inwestycje proekologiczne, koszty utrzy-

mania i eksploatacji urządzeń ochronnych, koszty utylizacji od-

padów, oczyszczania emisji, wysokość wymaganych prawem 

opłat środowiskowych. realizowana rachunkowość stanowi na-

rzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji związanych z dzia-

Gri G4-en23, Gri G4-en29
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łalnością ekologiczną oraz przedsięwzięciami inwestycyjnymi 

i organizacyjnym.

Priorytetem wydatkowania środków jest regularna moderniza-

cja parku maszynowego oraz doskonalenie systemu zarządzania 

środowiskiem wykraczające poza wymagania prawne. W roku 

2016 spółki Grupy Kapitałowej dostosowały swoją działalność do 

dyrektywy o emisjach przemysłowych (ieD) poprzez wdrożenie 

monitorowania jakości gleby oraz udoskonalenie stosowanych 

technik i urządzeń ochrony środowiska m.in. w instalacjach do 

wytopu oraz chemicznej obróbki aluminium. Zrealizowano po-

nadto działania ograniczające ilość pobieranej wody i odpro-

wadzanych ścieków. W wyniku funkcjonującego w Grupie Ka-

pitałowej systemu „sugestii pracowniczych” wdrożono szereg 

projektów skutkujących poprawą efektywności wykorzystania 

mediów lub redukcją emisji. W ramach systemu zarządzania 

środowiskiem wdrożono specjalną rezerwę w budżecie w celu 

skutecznej realizacji „Programu środowiskowego”, stanowiącego 

harmonogram działań proekologicznych w danym roku.

Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na Ochronę 

 Środowiska

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW łączne koszty środowiskowe zł 3 645 631 4 223 785

SWW
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu

zł 729 675 777 685

SWW Gospodarka ściekowa zł 819 323 1 071 944

SWW Gospodarka odpadami zł 439 926 689 322

SWW
Ochrona gleby, wód 
powierzchn. i  podziemnych

zł 1 592 518 1 439 690

SWW Pozostałe koszty Oś zł 64 265 245 144

SOG łączne koszty środowiskowe zł 2 762 747

SOG
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu

zł 1 723 056

SOG Gospodarka ściekowa zł 371 180

SOG Gospodarka odpadami zł 538 877

SOG
Ochrona gleby, wód 
powierzchn. i  podziemnych

zł 0

SOG Pozostałe koszty Oś zł 129 634

SSA łączne koszty środowiskowe zł 1 375 012

SSA
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu

zł 23 496

SSA Gospodarka ściekowa zł 829 224

SSA Gospodarka odpadami zł 439 826

SSA
Ochrona gleby, wód 
powierzchn. i  podziemnych

zł 19 216

SSA Pozostałe koszty Oś zł 63 250

Liczba skarg związanych z oddziaływaniem 
na środowisko, złożonych, rozpatrzonych 
i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy 
rozpatrywania skarg
Do żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej nie wpłynęła skarga 

strony zainteresowanej dotycząca korzystania ze środowiska. 

brak zastrzeżeń organów uprawnionych do kontroli w zakresie 

ochrony środowiska oraz okolicznych mieszkańców potwierdza, 

że oddziaływania zakładu są pod kontrolą. Otwarta polityka in-

formacyjna, w tym publikacja rocznych raportów środowisko-

wych, zwiększyła wiedzę interesariuszy, co do charakteru i za-

kresu wpływu Spółki na środowisko.

Liczba skarg okolicznych mieszkańców,  organizacji 

 ekologicznych itp. dotyczących oddziaływania  

na środowisko zakładu 

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW Skargi szt 0 0

SOG Skargi szt 0

SSA Skargi szt 0

StoSoWanie zaSady oStroŻnoŚCi
zarządzanie ryzykiem związanym z wpływem 
czynników środowiskowych
W Grupie Kapitałowej przykładamy dużą wagę do zapewnienia 

i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzo-

nych procesów.  Spółki Grupy Kapitałowej stawiają sobie za cel 

minimalizowanie ryzyk środowiskowych. Służy temu monitoro-

wanie istotnych aspektów w ramach iSO14001 oraz właściwe 

utrzymanie infrastruktury oparte o działania predykcyjne i pre-

wencyjne oraz program audytów wewnętrznych. Spółki Grupy 

Kapitałowej prowadzą bieżący monitoring i ocenę ryzyk środo-

wiskowych, podejmując działania określone procedurami stero-

wania operacyjnego procesami z istotnymi aspektami. Ponadto 

podejmowane są działania zapobiegawcze ukierunkowane na 

eliminację potencjalnych zagrożeń.

Zarządzanie ryzykiem związanym z wpływem czynników 

środowiskowych

Spółka Wyszczególnienie Jednostka 2015 2016

SWW
ilość aspektów środowiskowych 
poddanych kontroli 

szt 67 90

SWW
ilość działań zapobiegawczych 
w zakresie środowiska

szt 38 34

SOG
ilość aspektów środowiskowych 
poddanych kontroli 

szt 149

SOG
ilość działań zapobiegawczych 
w zakresie środowiska

szt 15

SSA
ilość aspektów środowiskowych 
poddanych kontroli 

szt 42

SSA
ilość działań zapobiegawczych 
w zakresie środowiska

szt 12

Gri G4-en31, G4-en34, G4-14 Dma podejście do zarządzania aspektem „poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”
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Grupa kapitałowa Grupy kęty S.a. cHętnie anGaŻuJe Się w proJekty propaGuJące ZacHowa-
nia proekoloGicZne.

udział wzięło:

791 osób

Ze:

192 km szlaków

w tym:

521 dzieci 
            i młodzieży

Zebrano:

12 280 l. śmieci

W 2016 r. zebrano:

1109 kg

2,5 tony
od początku akcji

Gc Zasada 8

WraŻLiWoŚĆ ekoloGicZna

Nakrętka na wózek – to stały program 

prowadzony w całej Grupie Kapitałowej. 

W 2016 r. zebrano 1109 kg. Od początku 

trwania akcji zebrano ich ponad 2,5 tony.

Pieniądze ze sprzedaży nakrętek za 

pomocą fundacji trafiają do rodziny 

z międzyrzecza, która w ten sposób fi-

nansuje zakup wózka inwalidzkiego.

W 2016 r. została Partnerem 

akcji „Sprzątamy Beskidy 

2016”. Wraz z organizato-

rem (Polskie Towarzystwo 

Tatrzańskie, oddział w biel-

sku-białej) agitowała pracowników i  pod-

opiecznych fundacji Grupa Kęty Dzieciom 

Podbeskidzia do aktywnego udziału w akcji. 

W ramach projektu odbyły się trzy wycieczki 

górskie połączone ze sprzątaniem szlaków. 
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Akcja Rower POMAGA – to wspaniały projekt, gdzie 

ekologia łączy się z dobroczynnością. Głównym pomy-

słodawcą i organizatorem projektu jest fundacja ekolo-

giczna „Arka”. Przejechane na rowerze kilometry można 

zamieniać na punkty dla konkretnych beneficjentów, 

którzy po osiągnięciu odpowiednich pułapów otrzymują 

rowery. W 2016 r., m.in. fundacja Grupa Kęty Dzieciom 

Podbeskidzia była benefi cjentem akcji. Dwa otrzymane 

rowery przekazała Placówce Opiekuńczo-Wychowaw-

czej z bielska-białej. W akcji udział brali m.in. pracownicy 

spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

w ramacH akcJi: 

Przejechaliśmy

1 211 959 km

Rozdaliśmy rowerów

60 szt.

ograniczenie emisji co2

302 t 989 kg

W 2016 r. Grupa Kapitałowa Grupy Kęty 

S.A. została mecenasem programu „Eko

-inspiracje 2016”, jednego z najbardziej 

prestiżowych wyróżnień ekologicznych 

w Polsce oraz jednego z największych 

na rynku wydarzeń propagujących idee 

zrównoważonego rozwoju.

Program ma wymiar edukacji społecz-

nej i konsumenckiej. Wyróżnia się w nim 

innowacyjne, ekologiczne marki, pro-

dukty, fi rmy, instytucje, organizacje oraz 

osobistości zaangażowane na rzecz 

poszanowania środowiska naturalnego 

i zrównoważonego rozwoju.

– Na nas jako dużej firmie spoczywa 

obowiązek nie tylko dbania o środowi-

sko naturalne poprzez świadome procesy 

produkcyjne, ale również edukacji w ob-

szarze ochrony środowiska. Stąd nasze 

aktywne podejście do projektów krzewią-

cych zachowania proekologiczne oraz 

zaangażowanie i prowadzenie projektów 

o wymiarze ekologicznym – mówi Maciej 

Budziński, Główny Specjalista ds. zapew-

nienia jakości i ochrony środowiska.

W 2016 r. organizacja rozpoczęła rów-

nież iii edycję programu „Razem z GRU-

PĄ” – tym razem w „eko” odsłonie, co 

oznacza, iż projekty społeczne musiały 

dotyczyć tematyki proekologicznej. re-

alizacja programu nastąpi w 2017 r.

„Program ekologicznych sugestii pra-

cowniczych” zachęcający do podejmo-

wania działań eliminujących wszelkie 

formy marnotrawstwa.

Pracownikom za każdą sugestię przy-

sługują punkty, które mogą wymienić na 

nagrody pieniężne. W wyniku funkcjono-

wania systemu wdrożono kilkadziesiąt 

projektów skutkujących poprawą efek-

tywności wykorzystania mediów lub re-

dukcją emisji.
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o raporCie
niniejsze oświadczenie zostało przygotowane po raz drugi. 

W opracowaniu spółka inspirowała się wytycznymi standardu 

Gri G4. Poprzednie sprawozdanie o podobnym charakterze zo-

stało opublikowane w marcu 2015 r. Organizacja raportuje ten 

sam zakres danych (ilość i rodzaj wskaźników), zmienia się nato-

miast obszar raportowania. Zmiana w stosunku do poprzedniego 

oświadczenia polega na rozszerzeniu spółek Grupy Kapitałowej, 

z których prezentujemy dane pozafi nansowe. W 2015 r. zapre-

zentowano dane tylko z Grupy Kęty S.A.,w niniejszym oświad-

czeniu zaprezentowane są dane z trzech głównych segmentów 

biznesowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. (struktura orga-

nizacyjna str. 1)*. Podmioty te zostały szczegółowo przedstawione 

w raporcie, ponieważ generują znaczną większość przychodów 

ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Spółka raportuje w okresach rocznych – dane odnoszą się 

do roku kalendarzowego 2016. raportowane dane dotyczą 

w/w wskazanych segmentów z wyjątkami, kiedy w tekście od-

wołujemy się do działań prowadzonych w skali całej Grupy Kapi-

tałowej Grupy Kęty S.A. (np. obszar etyki, działalność fundacji czy 

projekty w obszarze wrażliwość ekologiczna). Zakres raportowa-

nia ujęliśmy również w tabeli Gri. Spółka nie wprowadzała jakich-

kolwiek korekt do informacji zawartych w poprzednim raporcie.

Przy przygotowaniu sprawozdania wykorzystano wybrane 

wskaźniki proponowane przez Gri G4 w wersji podstawowej 

„cOre”. Sprawozdanie powstało przy współpracy wewnętrznej 

grupy projektowej – szerokiego grona pracowników odpowie-

dzialnych za poszczególne omawiane 

w raporcie aspekty, m.in. hr, Ochrona 

środowiska, relacje inwestorskie, cSr, 

Sprzedaż, Produkcja, Zakupy i inne.

Osobą nadzorującą proces tworzenia 

sprawozdania oraz osobą do kontak-

tu w sprawie raportu jest Zbigniew 

 Paruch – Główny Specjalista ds. Pr. 

Dedykowana grupa projektowa, która opracowywała niniej-

sze sprawozdanie wraz z Zarządem Grupy Kęty S.A. – wspólnie 

wypracowała istotne  aspekty dla organizacji, które przedsta-

wiamy w niniejszym raporcie. Przy ich wyborze decydującą rolę 

odegrała polityka cSr, która jest głównym dokumentem i fi lo-

zofi ą działania fi rmy w obszarach społecznej odpowiedzialności 

biznesu. To ona już jakiś czas temu wyznaczyła naszą drogę 

działania w tym obszarze. W raporcie skupiliśmy się właśnie na 

tych aspektach, starając się przekazać je w sposób wiarygodny, 

przejrzysty, wyważony, porównywalny, dokładny i terminowy. 

Przy ich prezentacji staraliśmy się zachować zasady, o których 

mówi Gri: 

 � uwzględnienie interesariuszy,

 � istotność,

 � kontekst zrównoważonego rozwoju,

 � kompletność.

w ninieJSZym raporcie preZentuJemy 
iStotne aSpekty: 
Praktyki zatrudnienia i godna praca, a w szczególności:

zatrudnienie, bezpieczeństwo i higiena pracy, różnorodność 

i równość szans, edukacja i szkolenia, mechanizmy rozpatry-

wania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy, 

(w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).

Prawa człowieka, a w szczególności:

przeciwdziałanie dyskryminacji, mechanizmy rozpatrywania 

skarg z zakresu naruszania praw człowieka (w granicach we-

wnętrznych przedsiębiorstwa).

Wpływ na społeczeństwo, a w szczególności:

społeczność lokalna, udział w życiu publicznym (w grani-

cach wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa).

Wskaźniki środowiskowe, a w szczególności: 

surowce/materiały, woda, emisje, ścieki i odpady, poziom 

zgodności z regulacjami (w granicach wewnętrznych przed-

siębiorstwa).

Etyka

istotną rolę w wyznaczaniu fi lozofi i działania, kierunków zaan-

gażowania ma Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego rozwoju 

i Społecznej Odpowiedzialności biznesu, na posiedzeniach które-

go zapadają główne decyzje związane z operacyjnym zarządza-

niem całą Grupą Kapitałową zgodnie z wizją, misją i wartościami, 

które są dla nas nadrzędne. Sprawozdanie zostało zbadane przez 

niezależnego audytora wybranego przez radę nadzorczą spółki – 

zakres niezależnej weryfi kacji dotyczył tylko danych fi na sowych. 

* Raportowane dane dotyczą tylko spółek krajowych, dodatkowo 
w Segmencie Opakowań Giętkich nie raportujemy danych ze spół-
ki Alupol Films Sp. z o.o. (spółka nie prowadziła działalności przez 
większość 2016 r.), a w Segmencie Systemów  Aluminiowych nie 
raportujemy danych ze spółki Metalplast Stolarka Sp z o.o. oraz 
ROMB S.A. (obie spółki w trakcie 2016 r. były w trakcie reorganizacji 
segmentu biznesowego). Dodatkowo prezentowane dane dla SWW 
za 2015 r. dotyczyły tylko spółki Grupa Kęty S.A.

w ninieJSZym raporcie preZentuJemy 
iStotne aSpekty: 
Praktyki zatrudnienia i godna praca, a w szczególności:

zatrudnienie, bezpieczeństwo i higiena pracy, różnorodność 

i równość szans, edukacja i szkolenia, mechanizmy rozpatry-

wania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy, 

(w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).

Prawa człowieka, a w szczególności:

przeciwdziałanie dyskryminacji, mechanizmy rozpatrywania 

skarg z zakresu naruszania praw człowieka (w granicach we-

wnętrznych przedsiębiorstwa).

Wpływ na społeczeństwo, a w szczególności:

społeczność lokalna, udział w życiu publicznym (w grani-

cach wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa).

Wskaźniki środowiskowe, a w szczególności: 

surowce/materiały, woda, emisje, ścieki i odpady, poziom 

zgodności z regulacjami (w granicach wewnętrznych przed-

siębiorstwa).

Etyka

Gri G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33, G4-42



sprawozdanie
fi nansowe

opinia nieZaleŻneGo BieGłeGo rewiDenta 

Skonsolidowane sprawozdanie fi nansowe Grupy Kapitało-

wej Grupy Kęty S.A. za 2016 r. było przedmiotem badania 

biegłego rewidenta – fi rmę Ernst & Young Audyt Polska 

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, SP.K.

Ernst & Young Audyt Polska Spółka z Ograniczoną Od-

powiedzialnością, SP.K. wydał o tym sprawozdaniu opinię 

bez zastrzeżeń. Pełna treść opinii wraz z raportem z bada-

nia biegłego rewidenta jest na stronie internetowej Spółki 

Grupa Kęty S.A. pod adresem

www.grupakety.com/pl/45,raporty-okresowe.html 
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SKoNSolIDoWANy racHunek ZySków i Strat (w tySiącacH pln)

SKoNSolIDoWANE SprawoZDanie Z całkowitycH DocHoDów  (w tySiącacH pln)

rAchuneK ZySKóW i STrAT od 01.01.2016 do 31.12.2016 od 01.01.2015 do 31.12.2015

Przychody operacyjne ogółem, w tym:  2 293 113 2 045 446

Przychody ze sprzedaży  2 267 427   2 027 146

– w tym do jednostki stowarzyszonej  383 1 232

Pozostałe przychody operacyjne   25 686  18 300 

Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  2 641 1 515

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej  38 502 (8 321)

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby  13 175  12 065 

Koszty operacyjne ogółem, w tym:  (2 065 104) (1 806 264)

Amortyzacja  (111 833)  (91 711) 

materiały, energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów  (1 374 678) (1 222 086)

usługi obce  (194 071)  (173 597) 

Podatki i opłaty  (13 626)  (13 831) 

świadczenia pracownicze  (331 883)  (272 177) 

Pozostałe koszty operacyjne  (39 013) (32 862)

Zysk netto z działalności operacyjnej  282 327  244 441 

Przychody finansowe  1 790 1 120

Koszty finansowe  (16 637)   (16 079)

Zysk przed opodatkowaniem  267 480  229 482 

Podatek dochodowy  10 410  (19 669) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej  277 890  209 813 

Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących  0  0 

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 277 890 209 813

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

Podstawowy 29,40  22,27 

Rozwodniony 29,34  22,25 

od 01.01.2016 
do 31.12.2016

od 01.01.2015 
do 31.12.2015

Zysk netto za okres 277 890 209 813

inne całkowite dochody, które odniesione będą na rachunek wyników 9 054 (7 084)

różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych 411   (324) 

Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 7 540  (4 256) 

Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych 2 608  (3 310) 

 Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które odniesione 
będą na rachunek wyników

(1 505)  806 

inne całkowite dochody, które nie będą odniesione na rachunek wyników 846 156

Przeszacowanie środków trwałych 1 658 0

Zyski straty aktuarialne (590)  192

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które nie będą 
odniesione na rachunek wyników

(222) (36)

całkowity dochód za okres 287 790 202 885

całkowity dochód przypadający na:

Akcjonariuszy niekontrolujących 0 0

Akcjonariuszy jednostki dominującej 287 790 202 885
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skonsolidowany bilans (w tysiącach Pln)

AKTYWA 31.12.2016 31.12.2015

I. Aktywa trwałe  1 395 571   1 140 961

Rzeczowy majątek trwały  1 176 582  947 657 

Wartości niematerialne  49 173  57 883 

Wartość firmy  19 954  19 866 

Nieruchomości inwestycyjne  6 490  11 927 

Pozostałe inwestycje  4 217  1 823 

Należności długoterminowe 13 573 29 243 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  125 582 72 562

II. Aktywa obrotowe  927 264  817 731 

Zapasy  393 632  323 330 

Należności z tytułu podatku dochodowego  863  4 315 

Należności handlowe i pozostałe  452 584  415 183 

Inwestycje krótkoterminowe  219  71 

Pochodne instrumenty finansowe  5 024  2 128 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  74 942  72 704 

Aktywa razem 2 322 835 1 958 692

PASYWA 31.12.2016 31.12.2015

I. Kapitał własny 1 405 361  1 278 843 

Kapitał akcyjny  67 534  67 505 

Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej  23 385  22 043 

Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany  2 890  0 

Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej  18 592  13 959 

Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne  337  (1 872) 

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających  2 509  (3 925) 

Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych  3 787  3 003 

Zyski zatrzymane 1 313 762  1 205 976 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych (27 435)  (27 846) 

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 405 361 1 278 843

Kapitały udziałowców niekontrolujących  0  0 

II. Zobowiązania długoterminowe  227 631 171 553

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego  138 541 90 601

Zobowiązania pozostałe  1 834  2 098 

Rezerwy  2 791  1 188 

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  10 081  5 559 

Przychody przyszłych okresów  36 111  37 230 

Rezerwa na podatek odroczony  38 273  34 877 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  689 843   508 296

Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego  333 865 224 219

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  14 471 11 800

Zobowiązania handlowe i pozostałe  298 254  239 070 

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne  37 737  21 769 

Pochodne instrumenty finansowe  1 844  7 857 

Przychody przyszłych okresów  3 672  3 581 

Pasywa razem  2 322 835 1 958 692
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SkonSoLidoWane SprawoZDanie Ze Zmian w kapitale właSnym  (w tySiącacH pln)

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
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Kapitał własny na dzień  
1 stycznia 2016

67 505 22 043 0    13 959 (1 872) (3 925) 3 003 1 205 976 (27 846)    1 278 843  0 1 278 843

całkowite dochody za 
okres:

 0 0 0  0 2 209 6 434 1 343  277 393 411 287 790  0 287 790

Zysk netto za okres  0 0 0  0 0 0 0 277 890 0 277 890 0 277 890

Pozostałe całkowite 
dochody

 0 0 0  0 2 209 6 434 1 343 (497) 411 9 900 0 9 900

Wycena opcji 
menedżerskiej

 0 0 0 4 633  0  0  0  0  0 4 633  0 4 633

Przeniesienie w związku 
z amortyzacją

 0 0 0  0  0  0 (559) 559  0  0  0  0 

Wypłata dywidendy  0 0 0  0  0  0  0 (170 166)  0 (170 166)  0 (170 166)

emisja akcji 29 1 342 2 890  0  0  0  0  0  0 4 261  0 4 261

Kapitał własny na dzień  
31 grudnia 2016

67 534 23 385 2 890 18 592 337 2 509 3 787 1 313 762 (27 435)     1 405 361  0 1 405 361

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
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Kapitał własny na dzień  
1 stycznia 2015

  67 352 14 512 1 601   11 244 1 438 (475) 3 174 1 131 908 (27 522)   1 203 232  0 1 203 232

całkowite dochody za okres:  0 0 0  0 (3 310) (3 450)  0 209 969 (324) 202 885  0 202 885

Zysk netto za okres  0 0 0  0 0 0 0 209 813 0 209 813 0 209 813

Pozostałe całkowite 
dochody

 0 0 0  0 (3 310) (3 450) 0 156 (324) (6 928) 0 (6 928)

Wycena opcji menedżerskiej  0 0 0 2 715  0  0  0  0  0 2 715  0 2 715

Przeniesienie w związku z 
amortyzacją

 0 0 0  0  0  0 (171) 171  0  0  0  0 

Wypłata dywidendy  0 0 0  0  0  0  0 (136 072)  0 (136 072)  0 (136 072)

emisja akcji 153 7 531 (1 601)  0  0  0  0  0  0 6 083  0 6 083

Kapitał własny na dzień  
31 grudnia 2015

67 505 22 043 0    13 959 (1 872) (3 925) 3 003 1 205 976 (27 846)    1 278 843  0 1 278 843
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skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych  (w tysiącach pLn)

Rachunek pRzepływu śRodków pieniężnych
od 01.01.2016 
do 31.12.2016

od 01.01.2015 
do 31.12.2015

przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk przed opodatkowaniem 267 480 229 482

Korekty: 126 758 95 246

Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności  (2 641)  (1 515) 

Amortyzacja 111 833  91 711 

Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących  1 023  519 

Zyski z tytułu różnic kursowych netto 1 603  (184) 

Zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnych 1 009  656 

(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych (184)  (243) 

Odsetki i udziały w zyskach   7 444  5 096 

Wpływy/(wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał własny  2 209  (3 307) 

Koszty opcji menadżerskich  4 634  2 715 

Wycena walutowych kontraktów terminowych  (397)  (302) 

Zysk na okazjonalnym nabyciu (1 176) 0

Pozostałe pozycje netto 1 401  100 

przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego 394 238  324 728 

Zmiana stanu zapasów  (58 532)  (14 847) 

Zmiana stanu należności netto (30 207)  (11 706) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów  39 351 4 448  

Zmiana stanu rezerw  8 257  (662) 

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów  (1 581)  (1 988) 

Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej 351 526 299 973

Podatek zapłacony  (36 404)  (32 581) 

środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 315 122 267 392

przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

(+) wpływy: 1 159  1 267 

Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 147  1 232 

Sprzedaż aktywów finansowych 0 0

Odsetki otrzymane 0 14

Pozostałe wpływy 12 21

(-) Wydatki: (271 261) (207 302)

Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (261 307) (194 981)

Wydatki na przejęcia innych podmiotów (9 796) (12 321)

Udzielone pożyczki (158) 0

środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (270 102) (206 035)

przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

(+) wpływy:  276 959  213 863 

Wpływy netto z emisji akcji  4 261  7 685 

Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek  272 698  206 178 

(-) Wydatki:  (319 742)  (268 946) 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  (170 167)  (136 059) 

Spłaty kredytów i pożyczek  (142 112)  (127 442) 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  (568)  (216) 

Odsetki  (6 895)  (5 229) 

środki pieniężne netto z działalności finansowej (42 782) (55 083)

przepływy pieniężne netto, razem: 2 238 6 274

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 72 704 66 430

środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 74 942 72 704
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tABElA Z wyBranymi wSkaźnikami
Tabela z wybranymi wskaźnikami standardu Global iniciativ reporting wersja core, którym inspirowaliśmy się przygotowując raport. 

Dodatkowo prezentujemy nasze podejście do inicjatywy Global compact, której jesteśmy sygnatariuszem i normy iSO 26000, 

która jest wdrożona w Grupie Kęty S.A.

WSKAŹNIK I JEGIO OPIS

NR STRONy 
W SPRA-

WOZDANIU 
ZARZĄDU 

Z DZIAŁAL-
NOŚCI GRUPy 
KAPITAŁOWEJ 
GRUPy KęTy 

S.A.*

NR STRONy 
W RAPORCIE 

ROCZNyM

ZASADy 
GLOBAL  

COMPACT

PN-ISO 26000 :12
KLUCZOWE OBSZARy

STRATEGIA I ANALIZA

G4-1 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat 
znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. 

4-5; 34 4-5; 36-37

G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans. 31-33; 59 -

PROFIL ORGANIZACyJNy

G4-3 nazwa organizacji. 6 okładka

G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi. 6 3; 20; 24; 30

G4-5 lokalizacja siedziby głównej. 6 okładka

G4-6 liczba krajów, w których firma prowadzi operacje oraz nazwy tych krajów gdzie 
organizacja prowadzi istotne działania, lub które są szczególnie istotne w kontekście 
kwestii zrównoważonego rozwoju poruszanych w raporcie. 

6; 31 3; 23

G4-7 forma własności i struktura prawna organizacji. 6; 59 8

G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sekto-
rów, charakterystyki klientów/ konsumentów i beneficjentów.

6; 31 3; 23

G4-9 Skala działalności organizacji. 6; 10; 13 2; 3

G4-10 łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę 
i regionu w podziale na płeć.

38-40 43-44 Zasada 1 

G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi. 40-41 45

G4-12 charakterystyka łańcucha dostaw/wartości. 9-10 -

G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy 
własności lub łańcucha dostaw.

8; 59 8

G4-14 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. 47 63 Zasada 8

G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowisko-
we i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.

34-35 37

G4-16 członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub 
w krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych.

34-35 37

IDENTyFIKACJA ISTOTNyCh ASPEKTÓW I ICh GRANIC

G4-17 Struktura organizacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek za-
leżnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, 
które z nich nie są objęte raportem.

8; 9 66

G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych aspektów.
Stosowanie zasad definiowania zawartości raportu.

54-55 66

G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu. 54-55 66

G4-20 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji. 54-55 6

G4-21 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji. 54-55 66

G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w po-
przednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia.

54-55 66

G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu oraz 
granic aspektów.

54-55 66

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZy

G4-24 lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. 35-36 38-39

G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy. 35-36 38-39

G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania 
według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy 
podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania.

35-36 38-39

G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze 
strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariu-
szy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy.

35-36 38-39

PROFIL RAPORTU

G4-28 Okres raportowania. 54-55 66

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu. 54-55 66

G4-30 cykl raportowania. 54-55 66

G4-31 Osoba kontaktowa. 54-55 66

G4-32 54-55 66
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a) Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizacje. 54-55 66

b) Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie. 54-55 66

c) Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka weryfikacja miała miejsce). 54-55 66

G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. jeśli nie 
zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym wyjaśnienie zakresu 
i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym 
podmiotem poświadczającym.

54-55 66

ŁAD ORGANIZACyJNy

G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy 
organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie 
decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

66-67 7

G4-35 Proces upoważniania przez najwyższy organ nadzoru wyższej kadry zarządza-
jącej i innych pracowników do nadzorowania kwestii ekonomicznych, środowiskowych 
i społecznych.

64 -

G4-42 rola najwyższego organu nadzoru oraz wyższej kadry zarządzającej w rozwoju, 
zatwierdzaniu i uaktualnianiu celów organizacji, oświadczeń na temat wartości i misji 
organizacji, strategii, polityk i celów związanych z wpływami ekonomicznymi, środowi-
skowymi i społecznymi.

34-35; 54-55; 66 36-37; 66 ład organizacyjny

G4-51 Polityka wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego i wyższej kadry zarzą-
dzającej

15-16 -

ETyKA

G4-56 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodek-
sach postępowania i kodeksach etycznych. 

37 40-41
Zasada 1, 2, 3, 5, 

7, 8, 10

uczciwe praktyki operacyjne 
Praktyki z zakresu pracy 
Prawa człowieka

G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy dotyczące zasięgania opinii na temat 
zachowań etycznych i zgodnych z prawem oraz kwestii związanych z zachowaniem 
rzetelności organizacji, takich jak infolinie czy telefony zaufania.

37 40-41

G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy służące zgłaszaniu obaw dotyczących 
zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, oraz kwestii związanych z zacho-
waniem rzetelności organizacji np. poprzez sygnalizowanie problemu bezpośredniemu 
przełożonemu, mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości czy infolinie.

37 40-41

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE

Wskaźniki ekonomiczne

G4-EC1 bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona. 23 -

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Wyniki ekonomiczne”. 23 -

Praktyki zakupowe

G4-EC9 udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych 
lokalizacjach organizacji. 

9-10 -

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Praktyki zakupowe”. 9-10 -

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE

Surowce /Materiały

G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. 48-49 59

G4-EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie 
produkcyjnym.

49 59 środowisko/Zrównoważone wykorzystanie zasobów

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Surowce/materiały” 48-49 58

Energia

G4-EN3 bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. 49-50 59

Woda

G4-EN8 łączny pobór wody według źródła. 50 60

G4-EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu 
wykorzystaniu

50 60 środowisko/Zrównoważone wykorzystanie zasobów

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Woda”. 50 60

Emisje

G4-EN15 łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. 47 60

G4-EN21 emisja związków nOX, SOX i innych istotnych związków emitowanych do powie-
trza według rodzaju związku i wagi. 

48 61

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „emisje”. 47 60 środowisko/Zapobieganie zanieczyszczeniom

Ścieki i odpady

G4-EN22 całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przezna-
czenia. 

51 61

G4-EN23 całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania 
z odpadem. 

51 62

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „ścieki i odpady”. 51 61

Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi

G4-EN29 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych 
za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. 

52 62

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Poziom zgodności z regulacjami środo-
wiskowymi”. 

52 62
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Ogólne

G4-EN31 łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według 
typu. 

53 63

Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym

G4-EN34 liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko złożonych, rozpa-
trzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg.

53 63

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE

Praktyki zatrudnienia i godna praca 

Zatrudnienie

G4-LA1 łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania 
według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, 
płeć i region.

40 44 Praktyki z zakresu pracy/Zatrudnienie i stosunki pracy

G4 LA2 świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są 
dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin.

40 45

G4-LA3 Powrót do pracy i wskaźnik rotacji pracowników po urlopie rodzicielskim w po-
dziale na płeć.

42 46 Zasada 1, 6

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”. 38 42 Zasada 1

Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi

G4-LA4 minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyj-
nych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych.

41 45 Praktyki z zakresu pracy/Dialog społeczny

Bezpieczeństwo i higiena pracy

G4-LA5 Odsetek łącznej liczbby pracowników reprezentowanych w formalnych komi-
sjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

43-44 47

G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności 
w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów. 

43-44 48

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „bezpieczeństwo i higiena pracy”. 43-44 47-48 Praktyki z zakresu pracy/bezpieczeństwo i higiena pracy

Edukacja i szkolenia

G4-LA9 średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika 
według struktury zatrudnienia.

42-43 47

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „edukacja i szkolenia”. 42-43 47
Praktyki z zakresu pracy/rozwój człowieka i szkolenia 
w miejscu pracy

Różnorodność i równość szans

G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według 
płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności. 

15 -

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „różnorodność i równość szans”. 41 45 Zasada 1, 6
Prawa człowieka/Dyskryminacja i grupy szczególnie 
wrażliwe

Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn

G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowa-
nego stanowiska. 

41-42 46 Zasada 1, 6

Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy

G4-LA16 liczba skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy, złożonych, roz-
patrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg

37; 41 41; 45 Zasada 2, 6

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „mechanizmy rozpatrywania skarg z zakre-
su praktyk związanych z miejscem pracy”

37 41 Zasada 2, 6

Prawa człowieka

Przeciwdziałanie dyskryminacji

G4-hR3 całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii 41 45 Zasada 1, 6

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Przeciwdziałanie dyskryminacji” 38 42 Zasada 1, 6

Prawa człowieka/Dyskryminacja i grupy szczególnie 
wrażliwe 
Prawa człowieka/należyta staranność 
Prawa człowieka/fundamentalne zasady i prawa 
w pracy

Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka

G4 hR 12 liczba skarg z zakresu naruszenia praw człowieka, złożonych, rozpatrzonych 
i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy

37 41; 4 5 Zasada 2, 6

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „mechanizmy rozpatrywania skarg z zakre-
su naruszenia praw człowieka”

37 41 Zasada 2, 6

Wpływ na społeczeństwo

Społeczność lokalna

G4-SO1 Odsetek prowadzonych operacji mających na celu zaangażowanie lokalnej 
społeczności, ocena wpływu tych działań i programy rozwojowe.

45-46 50-57 Zasada 1, 8

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Społeczność lokalna”. 45 50 Zasada 1, 8

Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności 
lokalnej/ 
Zaangażowanie społeczne/edukacja i kultura/Tworze-
nie miejsc pracy i rozwój społeczności lokalnej

Przeciwdziałanie korupcji

G4-SO4 Komunikacja i szkolenia pracowników z zakresu polityki i procedur antykorup-
cyjnych w organizacji

37 41 Zasada 10

Udział w życiu publicznym

G4-SO6 całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, 
polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów i beneficjentów

37 21 Zasada 10

* Sprawozdanie opublikowane jest na stronie www.grupakety.com
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Pełna wersja raportu finansowego jest dostępna w formie 

elektronicznej pod adresem:

nota prawna DotycZąca StwierDZeń 
ZawartycH w ninieJSZym raporcie, 
oDnoSZącycH Się Do prZySZłości.

niniejszy raport roczny zawiera stwierdzenia odnoszące się do 

przyszłości dotyczące Grupy Kęty S.A. lub Grupy Kapitałowej 

Grupy Kęty S.A. zawierające m.in (1) prognozy wyników finanso-

wych, prognozy marż osiąganych przez poszczególne segmenty 

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 Kapi-

tałowej Grupy Kęty S.A., (4) inne działania lub stwierdzenia, które 

są „zamierzane”, „planowane”, „spodziewane” lub „proponowane”.

Pomimo iż Zarząd Grupy Kęty S.A. wierzy, iż oczekiwania zawar-

te w ww. stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są za-

sadne, zastrzega, iż zostały one oparte o wiele założeń, które co 

do swojej natury zawierają element niepewności i ryzyka. Szereg 

czynników może spowodować, iż faktyczne wyniki, działania lub 

sytuacja będą różnić się w sposób istotny od zawartych w niniej-

szym raporcie planów, przewidywań i prognoz. najistotniejszymi 

czynnikami mającymi wpływ na powstanie różnic w stosunku do 

planów, przewidywań i prognoz są: notowania cen aluminium na 

rynkach światowych, popyt i podaż na głównych rynkach, na któ-

rych działają segmenty biznesowe lub Grupy Kapitałowej Grupy 

Kęty S.A., polityka celna i podatkowa, wahania kursów walut na 

rynkach, na których działają segmenty biznesowe lub Grupy Ka-

pitałowej Grupy Kęty S.A., dostępność do kredytów bankowych 

oraz wysokość stóp procentowych, ograniczenie dostępności do 

głównych surowców. nie oznacza to, iż nie istnieją inne czynniki, 

niewymienione w tej nocie, które mogą mieć istotny wpływ na 

osiągnięcie planów, przewidywań i prognoz zawartych w niniej-

szym 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 raporcie, 

są prawidłowe. Grupa Kęty S.A. zastrzega sobie prawo do mo-

dyfikacji lub odwołania w całości lub części wszelkich oświad-

czeń dotyczących planów, przewidywań i prognoz zawartych 

w niniejszym raporcie bez konieczności publicznego ogłaszania 

tego faktu.
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rzeźba głowy przedstawiona na okładce raportu rocznego 
2016 została wykonana z profi li aluminiowych wyprodukowanych 
w Grupie Kęty s.A. i została zaprezentowana podczas światowych 
targów i spotkań branży aluminiowej w Düsseldorfi e w 2016 r.


