
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, 

 W imieniu Zarządu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. pragnę przekazać Jednostkowy 

Raport Roczny Spółki za 2017 rok. Raport zawiera informacje dotyczące prowadzonej przez nas 

działalności, obejmujące w szczególności charakterystyki oferowanych produktów, usług, opis rynków 

zbytu, osiągniętych wyników finansowych oraz inne istotne kwestie dotyczące działalności 

gospodarczej naszej Spółki w 2017 roku i zamierzeń na 2018 rok. 

Istotny wpływ na działalność gospodarczą naszej Spółki w minionym roku miała sprzyjająca 

koniunktura gospodarcza oraz uwarunkowania dotyczące sytuacji w samej branży wyrobów 

ogniotrwałych na świecie. Chodzi tutaj głównie o zawirowania na rynkach surowcowych oraz procesy 

konsolidacyjne na globalnym rynku producentów materiałów ogniotrwałych. Wiązały się one zarówno 

z zagrożeniami jak i z nowymi szansami rozwojowymi. Dzięki intensywnej pracy i konsekwentnej 

realizacji przyjętych celów udało się nam wykorzystać wiele z pojawiających się szans rozwojowych, co 

znalazło swoje odzwierciedlenie w naszych wynikach finansowych. 

Przede wszystkim jednak czas ten był dla nas okresem intensywnej pracy w kierunku realizacji 

opracowanej na początku 2017 roku strategii rozwoju naszej Spółki na lata 2017-2020, w której 

zakładamy konsekwentną realizację wielowymiarowej dywersyfikacji naszej działalności, tzw. strategia 

4D. Jej realizacja umożliwiła nam zdywersyfikowanie rynku zbytu w układzie branżowym, 

geograficznym i produktowym. Położyliśmy szczególny nacisk na rozwój sprzedaży w segmentach, 

które charakteryzują się wyższym poziomem stabilności, takich jak przemysł metali nieżelaznych, 

przemysł cementowo - wapienniczy i odlewnictwo, uzyskując dalsze zmniejszenie wrażliwości na 

wahania koniunktury na naszych poszczególnych rynkach zbytu. Tak jak w latach wcześniejszych 

konsekwentnie budowaliśmy też pozycję naszej Spółki na rynkach zagranicznych, poprzez ich 

systematyczne rozszerzanie i dywersyfikację o nowe kierunki m.in. w Europie, Azji i Australii. Silny 

nacisk położyliśmy również na wzrost udziału w strukturze sprzedaży, przychodów z kompleksowych 

inwestycji realizowanych u naszych klientów, co jest jednym ze strategicznych naszych celów. 

Zamierzamy go konsekwentnie realizować.  

 Z satysfakcją mogą Państwu przekazać, że w minionym 2017 roku Zakłady Magnezytowe 

„ROPCZYCE” S.A. uzyskały wzrost przychodów ze sprzedaży o ponad 13% w stosunku do roku 

ubiegłego. Nasze przychody ukształtowały się na poziomie ponad 275 mln zł. Jednocześnie znacząco, 

bo o ponad 9 mln zł zwiększyliśmy zysk brutto ze sprzedaży, który ukształtował się na poziomie 58,1 

mln zł, a marża brutto wyniosła ponad 21%. Satysfakcjonujące są dla nas również pozostałe wielkości 

charakteryzujące nasze wyniki finansowe w 2017 roku. Zysk na działalności operacyjnej jest wyższy niż 

w roku ubiegłym o ponad 18%, a zysk EBITDA zwiększył się o prawie 11%. Spółka nasza wygenerowała 

wynik netto na poziomie 11,2 mln zł, a na jego poziom wpływ wywarło również zdarzenie jednostkowe 

w postaci odpisu aktualizującego wartość akcji ZMI S.A. 

Wyniki te ukształtowały się pod wpływem znacznego zwiększenia sprzedaży dla większości 

obsługiwanych przez nas segmentów rynku. Dotyczy to szczególnie hutnictwa żelaza i stali dla którego 

zwiększyliśmy sprzedaż o prawie 23% i odlewnictwa dla którego sprzedaż zwiększyła się o ok. 30%. 

Satysfakcjonujące były również przyrosty sprzedaży dla pozostałych segmentów, takich jak przemysł 

cementowo-wapienniczy czy przemysł szklarski. Dzięki temu konsekwentnie realizowaliśmy dalszą 

dywersyfikację branżową naszych klientów. 

Pragnę Państwu również przekazać, że kolejne zrealizowane inwestycje w rozwój naszego 

Centrum Badawczo – Rozwojowego umożliwiły nam w minionym roku dalsze wzbogacenie  

i poszerzenie naszej oferty rynkowej w zakresie innowacyjnych produktów i rozwiązań konstrukcyjno- 

materiałowych. Inwestycje te realizowaliśmy po raz kolejny przy współfinansowaniu ze środków 



unijnych w kwocie ponad 3 mln złotych. Posiadanie nowoczesnego zaplecza badawczo rozwojowego 

jest obecnie naszym dużym atutem.  

Szanowni Państwo. Rok 2018 rozpoczęliśmy w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej, 

dlatego pragnę przekazać Państwu, iż Zarząd ZMR S.A. będzie rekomendował Radzie Nadzorczej oraz 

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za 2017 rok. Chcemy 

konsekwentnie realizować przyjętą w tym zakresie politykę dywidendy i kontynuować wypłaty 

dywidend, systematycznie zwiększając ich stopy. 

 Perspektywy gospodarki globalnej i krajowej na ten rok są optymistyczne. Patrząc na prognozy 

dla branży materiałów ogniotrwałych, także jesteśmy optymistami. W roku 2018 planujemy nadal 

konsekwentnie realizować naszą strategię, która przynosi wymierne efekty. Chcemy przede wszystkim 

konsekwentnie budować naszą pozycję na rynkach eksportowych i realizować strategię 

wielowymiarowej dywersyfikacji z uwzględnieniem rozwoju działalności w zakresie szeroko 

rozumianych usług związanych z ceramiką ogniotrwałą. Ważne jest też stałe powiększanie naszego 

portfela produktowego o produkty charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności  

i wartości dodane. 

Z satysfakcją mogę Państwo również przekazać, że w 2017 roku udało nam się zakończyć 

trwający od dłuższego czasu spór korporacyjny ze spółką ZM Invest. Wobec braku możliwości realizacji 

wcześniej uzgodnionego procesu konsolidacji zawarliśmy porozumienie kończące wielomiesięczny 

konflikt, które przewiduje definitywne rozdzielenie się kapitałowe obu podmiotów. Pierwszy etap 

porozumienia już zrealizowaliśmy i w bieżącym roku całą naszą energię możemy już ukierunkować 

wyłącznie na rozwój.  

 Prezentując Państwu niniejszy raport podsumowujący działalność Spółki w 2017 roku,  

w imieniu Zarządu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A., pragnę bardzo serdecznie 

podziękować wszystkim Pracownikom i Współpracownikom za zaangażowanie, solidność i wsparcie, 

które w zeszłym roku było wyjątkowo potrzebne i odczuwalne. Serdecznie dziękuję Akcjonariuszom za 

dialog i zrozumienie. Radzie Nadzorczej dziękuję za rzetelność i doradztwo. Wszystkim Klientom  

i Kontrahentom dziękuję za współpracę, życząc sukcesów w 2018 roku. 
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