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Rok 2016 w skrócie 

 Konsekwentny wzrost przychodów  ze sprzedaży do 65,11 mln zł 

 Dynamiczny rozwój sprzedaży zagranicznej 

 Zysk netto w wysokości 2,70 mln zł   

 Wypłata dywidendy dla akcjonariuszy we wrześniu 2016 r. 

 Realizacja dużych inwestycji umożliwiających zwiększenie możliwości 
produkcyjnych w obu zakładach  

 Kontynuacja działań mających na celu skup akcji spółek zależnych 

 

 

Kwidzyn, 19 kwietnia 2017 r. 



Grupa Kapitałowa Kompap 

Kwidzyn, 19 kwietnia 2017 r. 

Kompap to producent wysokiej 
jakości wyrobów poligraficznych.  

 

Dalszy skup akcji spółek zależnych,  
należących do największych w kraju 

drukarń dziełowych 
 
 
 

Grupa posiada obecnie: 

99,68% udziałów  
w  Białostockich 

Zakładach Graficznych  
BZGraf 

 
99,53% udziałów  

w Olsztyńskich 
Zakładach 

Graficznych OZGraf 



Uznane drukarnie w portfelu 
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BZGraf i OZGraf to drukarnie wysoko cenione przez klientów,  
o ugruntowanej pozycji na rynku, co znajduje odzwierciedlenie  
w krajowych rankingach i konkursach.  
 
Przykładowe wyróżnienia w 2016 roku:  
 
BZGraf 
 Pierwsze miejsce w Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 

2015/2016  
 Tytuł Gazeli Biznesu 2016 

 
OZGraf 
 Druga lokata w rankingu najlepszych w Polsce drukarń dziełowych 
 Regionalne Orły Eksportu - jeden z największych eksporterów  

w woj. warmińsko-mazurskim 
 Nagroda dla wydrukowanej w OZGraf książki „CO SŁYCHAĆ?” 

Anny Czerwińskiej-Rydel w konkursie na Książkę Edytorsko 
Doskonałą „Edycja 2015/2016” w kategorii „Edukacja” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



Konsekwentny wzrost sprzedaży  

+4% 

Wzrost sprzedaży skonsolidowanej o 2,57 mln w 2016 roku,  
tj. o 4% r/r 
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53,26 
56,26 

62,55 65,11 

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (w mln zł) 



Wypracowane zyski 

Na zysk netto w 2016 roku wpłynęły m.in.: 
 sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej w Otoczynie ze stratą 
 w związku z zakończeniem rozliczania strat z lat poprzednich grupa 

zapłaciła w 2016 roku podatek dochodowy  
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(w mln zł) 

2014 r.  2015 r.  2016 r. 

Zysk z działalności operacyjnej 4,17 6,91 5,17 

Zysk netto 1,94 4,73 2,70 



Struktura asortymentowa w 2016 roku 
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Książki (83%) 

Druki i pozostałe usługi 
(2%) 

Kalendarze (1%) Czasopisma, katalogi, 
gazety (1,5%) 

Składanka 
komputerowa (2%) 

Wyroby 
samoprzylepne, 

poligraficzne (2%) 

Rolki (0,3%) Towary, materiały, 
usługi (8,5%) 



Sprzedaż w podziale na asortyment w 2016 r. 

w tys. zł 

Podstawowy asortyment 
grupy to książki, w tym  
albumy, wydawnictwa 

encyklopedyczne, podręczniki 
szkolne i in. 

Ich sprzedaż w 2016 wzrosła  
o 9% r/r 
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2014 r. 2015 r. 2016 r.

Książki 44 695 49 748 54 216

Składanka komputerowa 1 270 1 224 1 249

Wyroby samoprzylepne, poligraficzne 331 351 1 159

Czasopisma, katalogi, gazety 696 1 385 971

Kalendarze 1 711 1 414 717

Rolki 47 12 211

Druki i pozostałe usługi 2 456 2 749 1 086

Materiały, towary, usługi 5 053 5 664 5 503



Klienci Grupy Kompap 
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Odbiorcami produktów Kompapu 
są wydawnictwa krajowe  
i zagraniczne, m.in.:  
 Lantarn Publisher z Holandii 
 Wydawnictwo Marginesy 
 Wydawnictwo Dwie Siostry 
 Vigmostad & Bjorke AS  

z Norwegii 
 PWN 
 Świat Książki 
 Wydawnictwo C.H. Beck 
 Firma Księgarska Olesiejuk 
 Egmont Polska 
 Burda Sp. z o.o.  
 I in. 

 
 

Poza Polską,  produkty  Grupy Kompap 
trafiają do klientów  

z kilkunastu krajów europejskich, 
m.in. do krajów skandynawskich, 

Holandii, Wielkiej Brytanii czy Niemiec.  



Rozwój eksportu w Grupie 
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Wzrost eksportu w 2016 r. o 12% r/r, 
który odpowiada już za ponad 1/5 

przychodów Grupy 

Sprzedaż krajowa zwiększyła się  
o  2% r/r i stanowi 78% w strukturze 

skonsolidowanych przychodów 
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Skonsolidowane  
przychody ze sprzedaży  

(w mln zł) 

Sprzedaż krajowa Sprzedaż  eksportowa

Sprzedaż 
krajowa  

78% 

Sprzedaż 
eksportowa 

22% 

Struktura sprzedaży w 2016 roku 



Zrealizowane inwestycje 
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Duże inwestycje w maszyny 
introligatorskie w obu zakładach w 
2016 roku, zwiększające możliwości 
drukarni 
 
BZGraf:  
 linia do produkcji książek w 

oprawie złożonej BF 513 Kolbus 
 automat do okładek DA 270 
  

 
OZGraf:  
 linia do oprawy klejonej Kolbus 

KM 600 
 maszyna do produkcji okładek 

Petrato 
 Falcerka Stahfolder 
 
 
 
 



Wypłata dywidendy w 2016 roku 
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 Kompap po raz pierwszy w 2016 roku dokonał wypłaty dywidendy 

 
 Dywidenda została wypłacona z kapitału zapasowego spółki, który  

w przeszłości powstał z wypracowanych przez spółkę zysków 
 

 

Dzień wypłaty 
dywidendy 

•22 września 2016 r 

Wysokość 
dywidendy (łącznie)  

•905 356,60 zł  

Dywidenda na akcję 

•0,20 zł 



Plany Grupy 
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 Kontynuacja działań mających na celu wzrost sprzedaży w ramach grupy 

 Zwiększanie obecności BZGraf i OZGraf na rynku krajowym oraz za granicą  

 Rozwój dystrybucji cenionych na rynku produktów papierniczych Kompap 
takich jak składanka komputerowa, rolki kasowe, etykiety samoprzylepne – 
przede wszystkim przez kanał hurtowy  

 Umacnianie pozycji Kompapu na rynku dostawców w zakresie „paper and 
packaging” głównie w branżach elektronicznych i pochodnych 

 Modernizacja parku maszynowego: 

 Sprzedaż maszyn wyłączonych z użytkowania w Kompapie 

 Zakup nowych maszyn introligatorskich w BZGraf i OZGraf celem 
zwiększania potencjału sprzedażowego w zakładach 

 Redukcja kosztów i wzrost rentowności sprzedaży 

 Skupienie pozostałych akcji pracowniczych BZGraf i OZGraf 

  



Dziękujemy za uwagę! 

Anna Omelańska 
Practum Consulting 
(+48) 666 366 188  
anna.omelanska@practum.pl 

Kinga Szkutnik  
Practum Consulting 
(+48) 609 884 480 
kinga.szkutnik@practum.pl 
 

Kontakt IR 
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