
  

 

 

 

 

 

 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy 
Kapitałowej Impexmetal w 2016 roku, w którym szczegółowo opisana została sytuacja finansowa 
i majątkowa oraz najważniejsze wydarzenia w Grupie Impexmetal. 
Był to rok niezwykle ważny dla całej naszej Grupy Kapitałowej. Nie tylko ze względu na obchodzone 
jubileusze 65-lecia istnienia Impexmetal S.A. oraz pół wieku działalności Huty Aluminium w Koninie. 
To także kolejny już rok doskonałych wyników finansowych, które są najlepszym dowodem na słuszność 
przyjętej strategii Grupy. Pomimo nieco niższych w porównaniu do ubiegłego roku przychodów (ponad 2,84 
mld zł) spowodowanych głownie zmniejszeniem sprzedaży materiałów, EBIT wzrósł do 177,8 mln zł a zysk 
netto wyniósł 132,6 mln zł Wynik ten jest o tyle istotny, iż ma on charakter czysto operacyjny 
z nieznacznym tylko wpływem zdarzeń jednorazowych. 
 
Segment Aluminium, dzięki zakończeniu pierwszego etapu procesu inwestycyjnego o nakładach ponad 
100 mln zł zwiększył posiadane moce produkcyjne do około 100 000 ton/rok głównie  w zakresie wyrobów 
wysoko przetworzonych, skutecznie lokując rosnącą sprzedaż na rynkach europejskich. Większy wolumen 
sprzedaży, połączony z wynikającym głównie ze zmian technologicznych wzrostem sprzedaży wyrobów 
wysoko przetworzonych do branży automotive i przemysłu opakowaniowego o wyższych jednostkowych 
marżach przerobowych, oraz skuteczna polityka optymalizacji kosztów pozwoliły nam na zwiększenie 
o 60% zysku na poziomie operacyjnym. Chcąc w kolejnych latach utrzymywać ten trend  
w dalszym ciągu będziemy kłaść duży nacisk na rozwój innowacyjności naszych zakładów, wykorzystując 
w tym celu między innymi programy rozwojowe zarówno unijne jak i krajowe. 
 
W Segmencie Miedzi zanotowaliśmy nieznaczny spadek przychodów i wolumenów sprzedaży. Znacząco 
poprawiły się jednak wyniki operacyjne, głównie za sprawą Walcowni Metali Dziedzice, która kolejny rok 
poprawiła uzyskiwane marże dla wszystkich kategorii produktowych.  
 
Bardzo dobre wyniki zanotował Segmentu Cynku i Ołowiu. ZM SILESIA pozyskała nowe kontrakty na 
dostawę produktów do nowych zakładów Michelin we Francji, Niemczech i Hiszpanii. Rozpoczęto także 
sprzedaż nowych blach cynkowo – tytanowych, które niezwykle szybko znalazły uznanie naszych klientów. 
Baterpol ustabilizował swoje wyniki, chociaż w dalszym ciągu pozostaje pod presją rosnących cen złomu 
akumulatorowego.   
 
W Segmencie Handel grupa łożyskowa FŁT z sukcesem realizowała długoletnią strategię zwiększania 
sprzedaży do sektora motoryzacyjnego, producentów maszyn rolniczych i silników elektrycznych. 
Rozszerzono asortyment sprzedawanych łożysk do dotychczasowych klientów, jak również pozyskano 
nowych odbiorców przemysłowych. Było to możliwe dzięki ścisłej współpracy z chińską grupą Tri-Ring, 
która od trzech lat jest właścicielem Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku - największym dostawcą łożysk 
dla grupy FŁT. 
 
W roku 2017 chcemy skupić naszą uwagę w jeszcze większym stopniu na rozwoju innowacyjności 
i nowych kompetencjach produkcyjnych.  
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 
Jednym z głównych założeń strategii Grupy jest zwiększanie udziału w miksie produktowym wyrobów 
wysokomarżowych. Stąd też dalsze intensywne prace nad rozwojem posiadanych kompetencji badawczo 
rozwojowych. Weszliśmy także w decydujący etap prac związanych z powiększaniem naszych zdolności 
produkcyjnych w Koninie, w zakresie produktów cienkich. Realizowany przez nas program inwestycyjny, 
którego wartość wynosi 125 mln zł pozwoli nam na produkcję innowacyjnych wyrobów wielowarstwowych 
przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej a także zwiększy nasze możliwości w zakresie produkcji 
wyrobów dla przemysłu opakowaniowego. 
Inwestujemy także w innych zakładach. W ZM SILESIA S.A. zakupiono nowy piec do produkcji bieli 
cynkowej pozwalający nie tylko na uzyskiwanie lepszych parametrów jakościowych produktu, ale dający 
także możliwość wykorzystania w charakterze surowca złomów cynku. Walcownia Metali Dziedzice także 
rozpoczęła program modernizacyjny, którego efektem będzie zwiększenie mocy produkcyjnych o około  
7 tysięcy ton.  
 

Dziękujemy wszystkim akcjonariuszom za wiarę w naszą wizję rozwoju Grupy Impexmetal wyrażoną 
zakupem naszych akcji.  
Dziękujemy wszystkim partnerom biznesowym i kooperantom licząc na kolejne lata równie udanej 
współpracy.  
Dziękujemy także wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wytężoną pracę, której znakomite rezultaty 
przedstawiamy w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. 
 
 
 
Z wyrazami szacunku 
 
Małgorzata Iwanejko – Prezes Zarządu 
 
Jan Woźniak – Członek Zarządu 
 

 

 

 

 

 

 


