
Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy KGL za I Q 2018 r.
(w porównaniu do analogicznego okresu w 2017)

W tabeli poniżej przedstawiono szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za pierwszy 
kwartał 2018 r. wg. segmentów działalności:

 
I Q 2016 I Q 2017 I Q 2018

Dystrybucja 35 375 56 679 49 887

dynamika 1,60 0,88

Produkcja 32 801 34 561 42 743

dynamika 1,05 1,24

Razem 68 176 91 240 92 630

dynamika 1,34 1,02
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W I Q 2018 r.  Grupa KGL wypracowała łącznie przychody ze sprzedaży na poziomie o 2% wyższym niż w analogicznym
okresie w 2017 r. Przy czym Zarząd Spółki pragnie zwrócić uwagę na fakt, że źródłem wzrostu były przychody z działalności
produkcyjnej, które wzrosły w analizowanym okresie o 24% (w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r.), podczas gdy
wartość przychodów z działalności dystrybucyjnej uległa spadkowi o 12%.

W efekcie udział przychodów z działalności produkcyjnej w łącznej wartości przychodów wzrósł z poziomu ok. 38% (po I Q
2017) do poziomu ok. 46% po I Q 2018 r.

Odnotowane  przez  Grupę  KGL  zmiany  w  dynamikach  wzrostu  poszczególnych  segmentów  działalności  są  wynikiem
wyjątkowo wysokich wartości przychodów z dystrybucji w I Q 2017 r., kiedy to koniunktura rynkowa sprzyjała znaczącej
sprzedaży granulatów. Było to zjawisko jednostkowe, które było niezależnie od Grupy KGL. 

Wzrost  wartości  przychodów  segmentu  produkcji  jest  wynikiem sfnalizowania  przez  Grupę  KGL  szeregu  inwestycji  w
infrastrukturę produkcyjną – tj. wdrożenia maszyn i urządzeń do produkcji opakowań. Szczegółowe informacje na temat,
szczególnie zakresu przeprowadzonych inwestycji oraz aktualnego stanu infrastruktury produkcyjnej w Grupie KGL – zostały
zamieszczone w skonsolidowanym raporcie rocznym opublikowanym w ESPI.

W  opinii  Zarządu  Emitenta,  zgodnie  z  przyjętą  strategią  oraz  w  efekcie  poczynionych  inwestycji  w  infrastrukturę
produkcyjną  udział  produkcji  w  sprzedaży  ogółem  powinien  w  kolejnych  okresach  rosnąć.  W  Grupie  KGL  proces
inwestycyjny w aktywa produkcyjne trwa nadal. 

Na dzień niniejszego raportu Grupa posiada 4 ekstrudery, które pozwalają na wyprodukowanie miesięcznie ponad 2.000 ton
folii (w tym: 1,4-1,5 tys. ton folii PET oraz 0,6-0,7 tys. ton PP i PS).  W 2017 r. Grupa  zamówiła kolejną linię do produkcji folii.



Instalacja i uruchomienie ekstrudera planowane jest w II kwartale 2018 roku. Linia zwiększy zdolności wytwórcze folii o
kolejne  0,7  tys.  ton  miesięcznie.  Ponadto  Grupa  jest  w  posiadaniu  23  linii  do  termoformowania,  których  zdolności
przetwórcze folii wynoszą ok. 33 tys. ton rocznie, co umożliwia wyprodukowanie ponad 1,5 mld sztuk opakowań w skali
roku. W 2017 roku Grupa zamówiła kolejne dwie linie do termoformowania. Dostawę i uruchomienie  zaplanowano na II
kwartał  2018 roku. 

Zarząd przewiduje, że w kolejnych okresach sprzedaż w obydwu segmentach powinna rosnąć, ale to segment dystrybucji
powinien charakteryzować się większą dynamiką wzrostu. 


