
 
 

 
 
 
 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

oddajemy w Państwa ręce Sprawozdanie z działalności Grupy Boryszew wraz  

z wynikami finansowymi za 2020 rok. Zakończony rok postawił przed nami wiele nowych 

wyzwań. Grupa Boryszew, jak cały polski i światowy przemysł, musiała zmierzyć się  

z niespotykanymi dotąd okolicznościami związanymi z wirusem COVID-19. Początek 

pandemii to niemal całkowita blokada produkcji naszego Segmentu Motoryzacja wraz z jej 

zatrzymaniem na okres 6 tygodni, która nastąpiła ze względu na zamknięcia zakładów 

kluczowych Klientów. Z drugiej strony kryzys związany z COVID-19 stanowił szansę dla 

naszych zakładów produkujących metale nieżelazne oraz stal. Zamawianie produktów  

w Polsce stało się pewniejsze i bezpieczniejsze pod kątem pewności dostaw a ta pewność 

miała wyższy priorytet biznesowy niż cena. Grupa Boryszew operująca w trzech 

segmentach, ze względu na znaczącą dywersyfikacje swojej działalności, okazała się 

odporniejsza na wyzwania związane z COVID-19. W obliczu światowego spowolnienia 

gospodarczego nie tylko osiągnęliśmy dobre wyniki, ale także potrafiliśmy błyskawicznie 

odpowiedzieć na potrzeby rynku związane z pandemią, m.in. poprzez otwarcie w zaledwie 

10 dni linii produkcyjnej preparatów do dezynfekcji rąk i powierzchni ERG CleanSkin. 

Ubiegły rok to czas wewnętrznych zmian w Grupie Boryszew. Zakończyliśmy analizę opcji 

strategicznych, której efektem jest m.in. aktualna, uproszczona struktura naszej Grupy. W 

listopadzie zakończyliśmy transakcję sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin na rzecz 

szwedzkiej spółki Gränges AB. Przejęliśmy także 100 proc. kapitału Alchemii, która  

w ramach Grupy Boryszew istotnie poprawiła wyniki finansowe. Zmiany strukturalne 

dotyczyły również Segmentu Motoryzacja, gdzie w trosce o poprawę sprawności operacyjnej 

oraz z założeniem wzrostu efektywności ekonomicznej tego segmentu powierzono 

zarządzanie Grupy Maflow i Boryszew Automotive Plastics (BAP) wspólnemu kierownictwu. 

Grupa BAP została formalnie włączona do Maflow Polska Sp. z o.o. Wszystkie wprowadzone 

zmiany mają na celu uproszczenie dotychczasowych procesów oraz wypracowanie jeszcze 

lepszej efektywności operacyjnej i kosztowej, co przełoży się na maksymalizację zysków.  

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

Mimo niesprzyjających okoliczności rynkowych, osiągnięte wyniki finansowe są dobre. 

Skonsolidowane przychody wyniosły 5,6 mld PLN. EBITDA w omawianym okresie osiągnęła 

wartość 249,4 mln PLN, zaś zysk netto wyniósł 281,4 mln PLN.  

Na dzień publikacji niniejszego raportu wszystkie zakłady Grupy w Polsce i na świecie 

funkcjonują bez większych przeszkód. Utrzymanie produkcji w zakładach, i to na wysokim 

poziomie, oraz brak konieczności zamknięcia zakładów w obliczu zagrożenia 

epidemiologicznego to nasz największy sukces. Ponadto, widząc kontynuację trendu 

bezpieczeństwa dostaw ze spokojem patrzymy na I półrocze roku 2021 pod kątem 

zabezpieczenia wykorzystania mocy produkcyjnych. 

Pragniemy podziękować naszym Akcjonariuszom, Klientom i Partnerom Biznesowym za 

współpracę w 2020 roku. Dziękujemy także wszystkim Pracownikom Grupy Boryszew, 

których praca i zaangażowanie pozwoliły nam na osiągnięcie tak dobrych wyników.  

Rok 2021 będzie dla Grupy Boryszew z pewnością czasem dalszego rozwoju. Analizując 

obecne trendy i otoczenie biznesowe, Grupa będzie dostosowywać swój profil działalności  

i strukturę organizacyjną w sposób umożliwiający maksymalizację wykorzystania zasobów, 

efektów synergii a docelowo generowanie zysków. 

 

Zarząd Grupy Boryszew 
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