
 

UNIWHEELS AG prezentuje wyniki finansowe za 2016 
– czwarty rok z rzędu z rekordowym poziomem 

wolumenu sprzedaży i zysków  
 

 Znaczący wzrost wolumenu sprzedaży: +12% r/r do 8,8 mln szt. felg 

 Wzrost przychodów o 6,3 % do 464,1 mln EUR 

 Wzrost zysku EBITDA  o 19,6% do 70,2 mln EUR  

 Zysk netto za 2016 w wysokości 64,1 mln EUR, wzrost o 57,5%  

 Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 2 EUR na akcję  

 Perspektywy na 2017: wzrost sprzedaży felg między 10% a 15% r/r, wzrost 
przychodów między 14% a 19% r/r, wzrost EBITDA między 15% a 20% r/r 
 

Bad Dürkheim, 23 marca 2017: Niemiecki producent felg aluminiowych UNIWHEELS AG, 
notowany na GPW w Warszawie, opublikował raport roczny za rok 2016.  
  

Podsumowanie 2016 
W 2016 roku Grupa UNIWHEELS sprzedała 8,761 mln felg w obu segmentach: OEM oraz 
Akcesoriów (łącznie wzrost sprzedaży felg wyniósł 12% w porównaniu do roku 2015).  
 
“Grupa UNIWHEELS po raz kolejny zanotowała rekordowy rok pod względem wolumenu 
sprzedaży felg, poziomu przychodów oraz zysku EBITDA. Dwucyfrowy wzrost sprzedaży 
osiągnęliśmy zarówno w segmencie OEM jak i Akcesoriów. Przychody Grupy zwiększyły się o 
6,3% w porównaniu do roku 2015. Zysk EBITDA wzrósł o 19,6% przekraczając nasze 
oczekiwania, głównie dzięki ścisłej kontroli kosztowej oraz pomimo uruchomienia nowego 
zakładu w  Polsce i dodatkowych kosztów z tym związanych” – mówi Dr. Thomas Buchholz, 
Prezes Zarządu UNIWHEELS AG.  
 
“W segmencie OEM, czyli dostaw felg na pierwszy montaż do producentów samochodów, 
zbudowaliśmy znakomite relacje z klientami, skupiając się na klientach z segmentu premium oraz 
kontynuowaliśmy działania związane z dywersyfikacją naszej bazy klienckiej. Struktura naszej 
sprzedaży pozwoliła wygenerować wartość dodaną dzięki większemu udziałowi felg o dużych 
rozmiarach, przeznaczonych głównie do zdobywających coraz większą popularność aut z 
segmentu SUV, oraz coraz większej ilości felg o bardziej skomplikowanych strukturach, oraz 
wykorzystujących technologie obniżające wagę felg, przeznaczonych do flagowych modeli 
samochodów premium” – mówi Dr. Thomas Buchholz, Prezes Zarządu UNIWHEELS AG.  
 
“W segmencie Akcesoria sprzedaż wolumenowo wzrosła o 11,7%. Nowe produkty i wzory felg 
zostały bardzo dobrze przyjęte przez rynek i naszych klientów” – mówi Dr. Wolfgang Hiller, 
Dyrektor Operacyjny UNIWHEELS AG.  
 



  

W roku 2016 prace związane z budową nowego zakładu w Stalowej Woli (czwartego zakładu 
Grupy)  przyśpieszyły, w efekcie budowa zakończyła się przed terminem.  
 
“Zaledwie po 12 miesiącach, zgodnie z planem przedstawionym w trakcie IPO na GPW, 
zakończyliśmy prace budowalne w nowym zakładzie. Ponadto dzięki wysokiemu popytowi na 
nasze felgi ze strony klientów, przyśpieszyliśmy realizację drugiego etapu inwestycji i 
rozpoczęliśmy produkcję w nowym zakładzie rok wcześniej niż pierwotnie planowaliśmy, co 
również w efekcie oznacza, że pełne moce produkcyjne tego zakładu w wysokości 2 mln szt. felg 
rocznie, osiągniemy już na wiosnę 2017 roku” – dodaje Dr. Hiller.  
 
Wyniki finansowe 2016 oraz dywidenda 
W 2016 roku Grupa UNIWHEELS zanotowała 464,1 mln EUR przychodów, co oznacza wzrost o 
6,3% rok do roku, głównie dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży felg (o 12% r/r), lepszemu 
miksowi produktowemu oraz cokwartalnemu dostosowywaniu cen felg w oparciu o ceny 
aluminium.   
 
“Na wyniki całoroczne wpływ miały koszty uruchomienia nowego zakładu w Stalowej Woli.  
Jednak ogólny poziom kosztów operacyjnych wzrósł tylko nieznacznie  - koszty materiałowe 
spadły o 2,4%, odzwierciedlając rynkowe zmiany poziomu cen aluminium. Wzrost przychodów 
ze sprzedaży, lepszy miks produktowy oraz dostosowywanie cen końcowych produktów w 
połączeniu z dyscypliną kosztową, przyniosły w efekcie wzrost zysku EBITDA do poziomu 70,2 
mln EUR, co oznacza wzrost o 19,6% w porównaniu do roku 2015. O 1,7 p.p. poprawiła się 
również rentowność EBITDA osiągając poziom 15,1%”  – mówi Dr. Karsten Obenaus, Członek 
Zarządu i Dyrektor Finansowy UNIWHEELS AG. 
 
“Zysk netto w całym roku wzrósł do 64,8 mln EUR (+57,5% rok do roku), a na jego poziom wpływ 
miały także wycena instrumentów pochodnych oraz niska efektywna stawka podatkowa.” – 
dodaje Dr. Obenaus.   
 
“Dziękujemy naszym akcjonariuszom za zaufanie, którym obdarzyli naszą spółkę. Aby podzielić 
się z nimi naszym sukcesem, zaproponowaliśmy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę 
dywidendy z zysku w wysokości 2 EUR na akcję” – mówi Dr. Thomas Buchholz.    
 
Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 2 EUR na akcję UNIWHEELS AG przekłada się na 
wskaźnik wypłaty dywidendy (dividend yield) w wysokości ponad 4%.   
  



  

 
Perspektywy 2017 
“W roku 2017 spodziewamy się utrzymywania popytu ze strony europejskich producentów 
samochodów. Po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych nowego zakładu w Stalowej Woli, 
spodziewamy się znaczących efektów synergii. Zakładamy, że sprzedaż felg w sztukach w 2017 
roku wzrośnie pomiędzy 10% a 15% rok do roku. Ponadto przewidujemy, że poziom przychodów 
Grupy wzrośnie między 14% a 19%, a biorąc pod uwagę wspomniane efekty synergii, 
przewidujemy, że zysk EBITDA wzrośnie między 15% a 20% rok do roku” – mówi Dr. Karsten 
Obenaus.  
 
 
Wyniki finansowe Grupy UNIWHEELS za rok 2016: 

(w mln EUR, o ile nie podano inaczej) 2016 2015 +/- 

Przychody 464,1 436,5 +6,3% 

Wolumen sprzedaży felg (w tys. szt.) 8.761 7.822 +12,0% 

EBITDA 70,2 58,7 +19,6% 

Rentowność EBITDA (% sprzedaży) 15,1% 13,4% +1,7PP 

EBIT 52,1 43,9 +18,7% 

Rentowność EBIT (% sprzedaży) 11,2% 10,1% +1,1PP 

Zysk netto 64,1 40,7 +57,5% 

CAPEX 84,1 48,3 +74,2% 

Zatrudnienie (# osób) 2.918 2.539 +14,9% 

 

 
na dzień 

31.12.2016 
Na dzień 

31.12.2015 +/- 

Wskaźnik kapitałowy 62,3% 61,6% +0,7PP 

Dług netto 42,5 10,6 x4 

Wskaźnik dług netto/EBITDA 0,6 0,2 +0,4PP 

 
  



  

 
Podsumowanie wyników finansowych 2016:  

 Wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,3%, dzięki: 
o wzrostowi liczby sprzedanych felg o 12%  
o miksowi produktowemu o wyższej wartości dodanej  
o kwartalnemu dostosowywaniu cen produktów 

 Spadek kosztów materiałowych o 2,4%, odzwierciedlający spadek cen rynkowych 
aluminium 

 Wzrost kosztów osobowych (+15,2%), związany z rekrutacją do nowej fabryki, 
uruchomieniem produkcji oraz wzrostem płac 

 Zwiększenie zysku EBITDA o 19,6% do 70,2 mln EUR 

 Zwiększenie zysku EBIT o 18,7% do 52,1 mln EUR 

 Poprawa rentowności EBITDA i EBIT (odpowiednio do 15,1% i 11,2%) 

 Finanse: niższe koszty finansowe (-30% r/r), dług netto na poziomie 42.5 mln EUR, 
wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 0,6x 

 Wzrost zysku netto do 64,1 mln EUR (+57,5%), w tym m.in. dzięki niskiej efektywnej 
stawce podatkowej (wpływ +15 mln EUR) 

 Propozycja wypłaty dywidendy w wysokości 2 EUR na akcję (1,65 EUR rok wcześniej)   
 

  



  

O Grupie UNIWHEELS: 
 

Grupa UNIWHEELS jest jednym z czołowych europejskich dostawców felg aluminiowych do 
samochodów osobowych oraz jednym ze światowych technologicznych liderów w biznesie felg 
aluminiowych. 
 
UNIWHEELS jest trzecim największym graczem na europejskim rynku dostawców felg w 
segmencie OEM (do producentów samochodów), a także wiodącym producentem felg 
aluminiowych na wtórnym rynku akcesoriów w Europie. Do Grupy UNIWHEELS należą dobrze 
rozpoznawalne marki ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO. Grupa posiada obecnie cztery zakłady 
produkcyjne - trzy w Polsce (w Stalowej Woli) oraz jeden w Niemczech (w Werdohl).  
  
Dzięki stałej redukcji wagi oferowanych felg aluminiowych, UNIWHEELS uważa się za jednego z 
czołowych partnerów przemysłu samochodowego, który dąży do stałej redukcji CO2, 
emitowanego przez samochody.  
 
Poza technologiami związanymi z redukcją wagi felg, przy produkcji stosowane są technologie: 
tłoczenie kształtowe, Lightforming® (zaawansowane walcowanie na twardo) oraz kucie. 
 
Od maja 2015 UNIWHEELS AG jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Akcje UNIWHEELS mają identyfikator A13STW, ISIN 
DE000A13STW4 oraz ticker UNW.  
 

 

Dodatkowych informacji udziela: 
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