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FABRYKI
 EUROPA
Turnhout (Belgia)
Uszczelniacze (Zakład 1) - Piany (Zakład 2) - Kleje (Zakład3)
Overpelt (Belgia)
Aerozole
Deinze (Belgia)
Piany
Weert (Holandia)
Kleje

Pionki (Polska)
Uszczelniacze - Piany (Zakład 1) - Kleje (Zakład 2)
Srpenica (Słowenia)
Uszczelniacze - Piany - Kleje - Domieszki
Dobele (Łotwa)
Uszczelniacze 
Istanbul (Turcja)
Uszczelniacze

 AMERYK PÓŁNOCNA
Kentucky (USA)
Uszczelniacze - Kleje

 AMERYK POŁUDNIOWA
Santiago (Chile)
Uszczelniacze - Kleje

 ASIA
Bawal (Indie)
Uszczelniacze
Chennai (Indie)
Uszczelniacze
Shanghai (Chiny)
Uszczelniacze - Piany

x 6
x 2

x 2

FABRYKA                  dYstRYButoR             BIuRo
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13,8%
średni wzrost w ciągu ostatnich  

30 lat. To jest podwojenie  
obrotu co 6 lub 7 lat!

3.000
testów produktów dziennie

10.000
różnych artykułów

15 minut
czas potrzebny do zrealizowania 

takiego samego obrotu jak w całym 
pierwszym roku istnienia Soudala.

100% RodzInnA FIRmA od 1966 RoKu

uszczelniaczy i klejów rocznie
100.000.000 Kg

kartuszy rocznie
250.000.000

puszek rocznie
100.000.000

500.000 m2
 

całkowita powierzchnia biurowo-produkcyjna  
soudal na całym świecie

2.570 pRAcownIKów nA KonIec 2016 RoKu

tubek rocznie
10.000.000

97%

130300

68%70%

16

produktów wytwarzanych 
jest przez firmę soudal

krajów, w których produkty 
soudal są sprzedawane

wzrostu soudal jest 
organiczne

nowych produktów  
rocznie

zakładów produkcyjnych

mIsJA

•  Zostać największym na świecie  producentem  

i dostawcą uszczelniaczy, klejów i pianek PU dla 

profesjonalistów i odbiorcó indywidualnych w 

branzy budowlanej i innych gałeżi przemysłu.

•  Utrzymać ciągłość i rentowność poprzez strategię 

świadomego i bezpiecznego dla środowiska rozwoju 

przy zachowaniu  satysfakcji pracowników  

i szacuneku lokalnej społeczności.
300 130 16

97%

130300

68%70%

16

969
Benelux

227
Europa Zachodnia

226
Azja i Pacyfik

90
Bliski Wschód i Afryka

862
Europa Wschodnia

Ameryki
196

pRzegląd dAnYch
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(w 1.000 d) 2016 2015 2014

Przychody 670.186 630.292 564.751

Wynik oPeracyjny 47.779 40.759 33.904

zysk netto 25.254 23.220 21.734

PrzePłyWy gotóWkoWe 44.067 45.223 40.283

Wartość dodana 170.929 158.038 139.944

suma bilansoWa 376.967 343.294 300.129

inWestycje 32.300 34.200 40.800

zatrudnienie 2.570 2.370 2.195

dAne Kluczowe zA RoK 2016
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W 2016 r. mieliśmy wiele powodów do radości i świętowania. Przede wszystkim obchodziliśmy 
50 rocznicę powstania firmy  podczas wielkiego eventu zorganizowanego 25 marca w naszym 
nowym centrum dystrybucyjnym przy głównej siedzibie. Wyniki, które osiągnęliśmy w roku 
jublileuszowym były również wyjątkowe. Obroty wzrosły o 40 mln euro, czyli o 6,3%. Zanotowany 
wzrost był całkowicie organiczny i mógł wynieść nawet 8,9% przy stałych kursach walut. 
Osiągnęliśmy zaplanowany poziom obrotów, natomiast nasza rentowność przekroczyła 
postawione w 2016 cele. W sumie, w ciągu ostatnich 30 lat udało nam się osiągnąć średnią 
roczną stopę wzrostu na poziomie 13,8%. To z pewnością jest powód do dumy.
Oczywiście będziemy kontynuować ambitną strategię rozwoju, mając na uwadze nie tylko liczby 
ale przede wszystkim globalną obecność naszego koncernu. Dowodem na poszerzanie naszych 
wpływów jest przejęcie dystrybutorów w Szwecji i Maroku a także rozpoczęcie działalności  
w Kazahstanie, Dubaju i Iranie.  Przejęcie przez nasz koncern firmy Sapac, belgijskiego 
producenta, który stosuje pianę poliuretanową w sektorze nowoczesnych opakowań i izolacji, 
pozwoli nam na obecność na nowym obszarze rynku. Zintensyfikowaliśmy również nasze 
działania w krajach w których byliśmy już obecni od dawna. W 2016 r. rozpoczęliśmy inwestycje  
w celu zwiększenia mocy produkcyjnych i magazynowych w naszych fabrykach, tak aby zaspokoić 
rosnący popyt na nasze produkty. Będziemy kontynuować te działania w 2017 r. 

Rozszerzenie aktywności na 
nowe kraje, zwiększenie mocy 
produkcyjnych mają ogromny 
wpływ na funkcjonowanie 
naszej organizacji i jej strukturę. 
Chcemy doprowadzić do tego 
aby wykorzystać wszystkie 
nasze talenty, zapewnić dobrą 
motywację i rozwój liderów  
a także usprawnić codzienną 

pracę. Zależy nam na sprawnej komunikacji, wspieraniu 
profesjonalizmu we wszystkich obszarach naszej działalności 
– sprzedaży, R&D, marketingu, finansów, HR, Conntrolingu, 
produkcji, logistyce, IT i itp. Dlatego podczas rekrutacji ogromną 
wagę przywiązujemy do profesjonalizmu i kompetencji.  
W 2016 r. dołączyło do nas 30 nowych pracowników  
w Turhout a w 2017 r. planujemy poszerzyć nasz zespół o wielu 
utalentowanych specjalistów na całym świecie. 
Nadal najważniejszy pozostaje dla nas kapitał jakim są nasi 
współpracownicy, bo to oni gwarantują realizację naszych 
planów na najbliższe 50 lat. Co  więcej, nasze ambicje sięgają 
coraz wyżej. 

Vic swerts, Prezes Zarządu

OCZYwiśCie będZiemY kONTYNuOwAć 
AmbiTNą sTRATegię ROZwOju,  

mAjąC NA uwAdZe Nie TYlkO liCZbY  
Ale PRZede wsZYsTkim glObAlNą 

ObeCNOść NAsZegO kONCeRNu.

słowo od pRezesA
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honoRowY mAgIsteR InnowAcJI I pRzedsIĘBIoRczoŚcI

Vic sWerts jest  
zdobyWcą
dirk coorevits,
Dyrektor Zarządzający Soudal

Codzienna, systematyczna praca jest 
głęboko zakorzenione w kulturze  
Soudal i jego złąożyciela.Działanie  
a nie puste słowa są ważne - tego 
nas nauczył. Szybkość działania jest 
ważniejsza niż pisanie dużych planów  
i dyskusje. Sukces Soudal dowodzi,  
że jest to właściwe podejście.

Vic sWerts jest kimś, 
kto WytrWa 
Philippe muyters,
Flamandzki minister pracy, gospodarki, 
innowacji i sportu

Jeśli w regionie Campine i w całej 
Flandrii mam wskazać jeden sport, 
który odzwierciedla wytrwałość,  
to jest nim kolarstwo. Vic i ja mamy 
wiele wspólnego z tą dyscypliną:  
Obaj wspieramy profesjonalne ściganie 
się na rowerze - on jako sponsor 
drużyny Lotto Soudal  
a ja, jako minister sportu - Topsport 
Vlaanderen-Baloise.

marz, zastanaWiaj siĘ, ryzykuj, działaj i trWaj

Vic sWerts jest  
marzycielem 
michèle sioen,
Dyrektor generalna Sioen Industries -  
były prezes VBO

Podobnie jak każde przedsięwzięcie 
to też zaczęło się od marzenia - 
Soudal stał się globalnym graczem, 
światowym liderem w swojej dziedzinie. 
Dlatego zasługuje na otrzymanie 
tytułu honorowego magistra Innowacji 
i Przedsiębiorczości Antwerp 
Management School.

Vic sWerts jest  
myślicielem 
rudi braes,
Regionalny Partner Zarządzający EY  
w Belgii i Holandii

Myślenie jest procesem dotarcia  
do określonego pomysłu, potrzebuje 
jednak doświadczenia. Vic Swerts ma 
doświadczenie a  myśli innowacyjnie,  
w kategoriach zrównoważonego 
rozwóju. Jest również uczciwym 
myślicielem, który nigdy nie wyrzeknie 
się swoich wartości

Vic sWerts jest 
śmiałkiem
Philippe naert,
Były dziekan INSEAD i Szkoły  
Zarządzania w Antwerpii

Odwaga oznacza wzrost ambicji.  
W 2014 r. obroty Soudal wyniosły  
565 milionów euro. Zamiast mówić 
"to jest fantastyczne", Vic powiedział- 
"to pozwala nam zrealizować nasze 
marzenie o obrotach w wysokości  
ponad 1 mld euro w 2020 roku". 
Oznacza to strategię rozszerzenia, 
w której  pracownicy stoją przed 
ogromnym wyzwaniem. Śmiałek  
Vic Swerts rozumie to jako nikt inny.

HONOROwY mAgisTeR iNNOwACji i PRZedsiębiORCZOśCi
w dniu 24 czerwca 2016 r podczas ceremonii ukończenia szkoły zarządzania w Antwerpii  
"executive master in Innovation & entrepreneurship" Vic swerts otrzymał tytuł „honorowego 
magistra Innowacji i przedsiębiorczości” z rąk dziekana prof. dr. paula matthyssensa.
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1966-2016

2016 rok  był inspirującym rokiem dla soudal. 

W styczniu do koncernu dołączyła szwedzka firma Proflex a w marcu firma Larchimic – dystrybutor w Maroku. Na przełomie kwietnia 
i maja otwarte zostały oddziały Soudal w Kazahstanie, Dubaju  Iranie.
Na początku grudnia Soudal przejął Sapac – belgijskiego producenta nowoczesnych systemów opakowań i izolacji, który swe 
technologiczne innowacje opiera na zastosowaniu pianki PU. Daje to Soudal możliwość rozszerzenia swojej działalności w zupełnie 
nowym sektorze rynku.

W 2016 r. przeprowadzone zostały również liczne inwestycje mające na celu unowocześnienie i zwiększenie możliwości produkcyjnych 
koncernu. Zakończona została budowa nowego zakładu produkcyjnego w Turnhout, który obecnie działa pełną mocą. Fabryka 
wyposażona jest w wysokowydajne linie mieszająco – napełniające skonfigurowane z automatycznymi urządzeniami zasilającymi  
i odbierającymi odpady.

W styczniu zakończyliśmy przejęcie firmy Proflex -  naszego dystrybutora w Szwecji oraz w marcu - Larchimic  naszego dystrybutora 
w Maroku. W kwietniu otworzyliśmy oddział w Kazachstanie, od maja działa nasze przedstawicielstwo w Dubaju. Została  
zakończona także organizacja nowego oddziału w Iranie.

W TKK w Słowenii wybudowano zespół zbiorników na gazy techniczne, rozpoczęto również prace nad budową nowego magazynu  
o powierzchni 7 700 m2. W fabryce Areotrim w Overpelt przeprowadzona została kompletna restrukturyzacja przestrzeni produkcyjnej. 
Natomiast w USA oddano do użytku nowe hale o powierzchni 9 000 m2 dzięki czemu usprawniono cykl produkcyjny i magazynowy.
 
Ukoronowaniem 20 rocznicy działalności Soudal UK,  w październiku, był zakup przestronnego kompleksu magazynowo - biurowego  
o powierzchni 4300 m2 w Tamworth, dzięki czemu podwojona została powierzchnia, jaką dotychczas dysponowaliśmy.

W Turnhout oddana została do użytku część biurowa z nowoczesną recepcją oraz magazyn o powierzchni 15 500 m2 w pobliżu Veedijk.

Koncern odnotował wzrost obrotów o 40 milionów euro, 6,3% w stosunku do roku ubiegłego, co daje rekordową kwotę 670 milionów 
euro. Wzrost obrotów w 2016 r. był organiczny i nie zależał od przeprowadzonych przejęć. Przy stałych kursach walut wzrost obrotów 
wywiózłby 8.9%. Nasza rentowność przekroczyła założone cele na 2016.  

Soudal przeznaczył w 2016 r. 30 milionów euro na inwestycje i zatrudnił wielu profesjonalnych specjalistów w różnych oddziałach firmy.

W 2016 roku we Włoszech, Norwegii i Polsce wdrożono system zarządzania SAP. Wdrożenie tego systemu dla Szwecji, Węgier, USA  
i Bochem zaplanowano na 2017 r.

wYdARzenIA Kluczowe
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supertech  
supernova,  
noida, indie
Supernova to oszałamiające 
pięć milionów stóp 
kwadratowych bajkowego 
miasta, które redefiniują 
ekstrawagancję.  
W Supernova znajdziesz 
bogatą przestrzeń 
życiową, niezbędny raj dla 
handlowców i cudowną 
rozrywkę.

Zastosowany produkt:

Soudafoam PRO

biały dom,  
ho chí minh city, Wietnam 
Ten budynek zastępuje starą rezydencję stosowaną 
przez wietnamskiego premiera, członków rządu i 
starszych oficerów. Produkty Soudal wykorzystano do 
fasady o powierzchni 14 000 m2 wykonanej z białego 
marmuru kryształowego.   

Zastosowane produkty:

Silirub MA przezroczysty i biały

BudYnKI ReFeRencYJne

sinpaş ottomare, 

stambuł, turcja
Sinpaş Ottomare  
to imponująca budowla 
zaprojektowana na wzór 
latarni morskiej  
w najbardziej 
prestiżowym 
miejscu Stambułu 
z nieograniczonym 
widokiem na morze.

Zastosowany produkt:  
Soudaflex 40FC

Pega kartal, 
stambuł, turcja
Pega Kartal jest głównym 
projektem budowlanym 
Stambułu zainspirowanym 
twórcami kubistycznymi 
Pabla Picassa i Georges 
Braque, którzy mieli 
ogromny wpływ na wielu 
architektów, malarzy, 
rzeźbiarzy, fotografów  
i pisarzy na całym świecie.

Zastosowane produkty:

Firecryl FR, Silirub EPDM, 
Butyrub, Soudaflex 40FC, 
Silirub NO5-HE i Silirub WS

sTAdiON jOsÉ PiNHeiRO bORdA,
lepiej znany jako estádio Beira-Rio (Riverside stadium), ze względu na jego 
lokalizację nad rzeką guaíba, jest stadionem piłkarskim w porto Alegre w Brazylii. 
ten stadion był jednym z 12 na boiskach ktorych  odbyły się mecze mistrzostw 
Świata FIFA 2014 (pięć meczów). do budowy stadionu wykorzystano produkty 
soudal silirub 2+, soudaflex 40Fc i multibond ms 35.
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Fix All Tubki

soudAl zmodernizuje swoje Fix All tubki!
Wygodny w użyciu i idealny do mniejszych miejsc 
pracy!

soudal diY kleje kontaktowe w nowym opakowaniu.
W 2016 roku firma Soudal nadała nowy wygląd DIY Contact Glues. nieprzemakalne, nowsze  
 i wyraźniejsze opakowanie!

sPeCjAlNe ms POlimeRY

Specjalna MS Polimery to nowa gama produktów Soudal,  
które zostały opracowane dla bardzo specyficznych  
zastosowań. Ta gama produktów hybrydowych zawiera klej 
do sztucznej trawy, kleje dla basenów i metalowego spoiwa, 
nazwane Green Fix, Pool Fix i Metal Fix odpowiednio.

sOudAFlex 33sl  
& sOudAFlex 36Fl
Wysokowydajne uszczelniacze PU  
do połączeń podłogowych.

CA1400
Firma Soudal 
rozszerzyła zakres 
kotw chemicznych 
o CA1400 - małą 
tubkę o pojemności 
165 ml dla 
mniejszych prac.

soudAFlex 622
Nowy 1K klej poliuretanowy uszczelniacz do 
zastosowań przemysłowych: doskonały do klejenia  
i uszczelniania podczas montażu maszyn i urządzeń.

120Hd & 140Hd
Rozszerzenie zakresu profesjonalnych klejów 
kontaktowych. Bardziej płynna seria do 
zastosowań, gdzie wymagana jest odporność 
temperaturowa 100 ° C i 120 ° C.

soudAtIght
W renomowanym Instytucie Rosenheim 
Soudatight z powodzeniem przeszedł testy zgodnie 
z dyrektywą MO-01/1. Przeprowadzenie tych 
testów powoduje, że Soudatight jest pierwszym 
certyfikowanym przez firmę roztworem wodnym 
i wodoszczelnym, przeznaczonym do łączenia  
  okna ze ścianą.

nowe pRoduKtY
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sOudATHeRm sFi 600P
Dzięki Soudatherm SFI 600P, firma Soudal 
ma przyczynić się do oszczędności i wygody 
w poszukiwaniu bardziej szczelnych okien 
i lepszych współczynników UF.  Pianka 
zwiększy wydajność akustyczną okien i ma 
istotny wpływ na ich sztywność, a także na 
odporność na włamania.

2K pu pIAnA dlA BudownIctwA
Firma Soudal z powodzeniem poszerza swoją ofertę 2-składnikowych 
pianek poliuretanowych, oferujących pełny asortyment produktów dla 
profesjonalnych projektantów budynków i renowacji. Nasz asortyment 
2-składnikowych pianek poliuretanowych do spryskiwania idealnie  
nadaje się do wewnętrznej izolacji ścian, sufitów, dachów, strychów  
i pomieszczeń 
w budynkach 
mieszka lnych , 
przemysłowych  
i rolniczych.

silirub+ s8100
Pierwszy w nowej generacji 
silikonowych produktów: 
silikon oksym z EC1 Plus 
R (bardzo niskoemisyjny). 
Najlepsza wiążąca siła, 
właściwości mechaniczne  
i obróbka.

sIlIRuB 612 solAR sIlIcone
N Silirub 612 - wysokiej jakości certyfikowany 
silikon słoneczny do montażu fotowoltowych paneli 
słonecznych w Indiach.

110 lQ
Mocny klej kontaktowy o szerokim 
zastosowaniu.

wYsOkOwYdAjNe 
PiANY
Ta nowa formuła pianki pistoletowej 
ma na celu osiągnięcie jak 
największej wydajności 
zgodnie z normami 
FEICA, przy jednoczesnym 
zapewnieniu doskonałej 
przyczepności, wysokich 
właściwości izolacyjnych, 
termiczno - akustycznych 
oraz wysokich parametrów 
wydajności i stabilności. 
Nowe  pianki o wysokiej 
wydajności są dopasowane 
do Duravalve, dzięki 
czemu wydajność jest 
maksymalizowana przez 
cały okres przechowywania.

Fix All HigH TACk 
CleAR
Fix ALL High Tack Clear łączy siłę naszego 
Fix ALL High Tack z czystością Fix ALL Crystal. 
soudal ma na rynku najsilniejszy 
100% przezroczysty klej.

nowY wYgląd pIAn  
polIuRetAnowYch
W roku 2016 firma Soudal wprowadziła więcej  
pian poliuretanowych dla segmentu DIY  
z GENIUS GUN® i wypełniaczami.

nowe pRoduKtY
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Volta ciclista a 
catalunya
Nasz zespół odnosi 
zwycięstwa w różnych 
krajach, jak Thomas 
De Gendt wygrywając 
etap w Tourze Katalonii  
w Hiszpanii.

mont Ventoux
Najbardziej agresywnym 
kolarzem roku 2016 
oficjalnie został Thomas 
De Gendt. Jego sukces 
na etapie Tour de 
France na Mont Ventoux 
wprowadzając Soudal do 
wiadomości w 190 krajach.

Paris
Najbardziej prestiżowym i naj-
atrakcyjniejszym w tym roku jest 
ostatnia etapem Tour de France jest 
finisz na Champs Elysées w Paryżu. 
André Greipel wygrał go po raz drugi 
z rzędu.

giro d’italia
André Greipel zdobył 3 
(trzy!) Zwycięstwa w de Giro 
d'Italia przynosząc sławę 
Soudalu w 171 krajach na 
całym świecie.

dwars door 
Vlaanderen
Jens Debusschere dał 
Lotto Soudal pierwsze 
zwycięstwo w roku i to  
w kraju z którego pochodzi 
drużyna - w Belgii. Dwars 
Door Vlaanderen od roku 
bieżącego, jest wpisany 
w kalendarz World 
Tour, najwyższy poziom 
w międzynarodowych 
kolarstwie.

PARYż - NiCeA
Raz w roku zespół kolarski może zmienić swoją nazwę. podczas wyścigu  
paryż-nicea 2016 firma soudal skorzystała z tej okazji, aby zwiększyć 
rozpoznawalność marki Fix All®. to było mocno wspierane przez kreatywną 
kampanię aktywizującą 360°, ale wisienką na torcie zostało wygranie 
ostatniego etapu  tego wyścigu przez kolarza drużyny lotto Fix All® tima 
wellensa!

wYgRAne 
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kasablanka,  
maroko
W przeszłości produkty 
Soudal były sprzedawane w 
Maroku przez niezależnego 
dystrybutora. W 2016 roku 
nasz własny oddział przejął 
tej działalności. Soudal 
oczekuje, że marokański 
oddział spełni ważną rolę 
w dalszej ekspansji na 
kontynencie afrykańskim.

astana,  
kazachstan
Spółka zależna w Astanie 
w Kazachstanie jest 
pierwszą firmą Soudal  
w Azji Centalnej i ma na  
celu rozszerzenie 
działalności na inne 
rynki w regionie,  
w szczególności Uzbekistan 
i Kirgizstan. Kazachstan 
jest wiodącym krajem  
w regionie, dzięki znacznym 
zasobom naturalnym  
i wysokim inwestycjom 
infrastrukturalnym.

teheran,  
iran
Kluczowe sektory 
gospodarki, takie jak 
budownictwo rozwijają 
się skokowo. W celu 
pełnego wykorzystania 
tych możliwości a taże  
wsparcia i nadzoru na 
rynku lokalnym powstało 
lokalne przedsiębiorstwo 
handlowe Soudal Pars LLC 
w celu.

dubaj,  
zjednoczone emiraty 
arabskie
Oddział odpowiada za 
działalność Soudal  
w sześciu krajach Rady 
Współpracy Zatoki Perskiej. 
Otwarcie nowego oddziału 
w Dubaju pozwala Soudal 
bezpośredni kontakt 
z lokalnym rynkiem, 
oferuje skuteczne badanie 
lokalnych możliwości  
i ogólnie zapewnia lepszą 
obsługę klienta.

nowe oddzIAłY
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Inwestowanie zostało głęboko zakorzenione w dnA soudal za 50 lat i jest bez wątpienia 
jednym z największych czynników sukcesu firmy. Firma soudal rozpoczęła drugie 50 lat  
swojej działalności realizując ambitny plan inwestycyjny. w 2016 roku soudal nabył 
dystrybutorów proflex (szwecja) i larchimic (maroko) oraz belgijskiego producenta  
sprzętu sapac. 

Były też duże inwestycje w nowe i innowacyjne zdolności produkcyjnej. Mieszalnia "Megamixy 
3" została uruchomiona w fabryce nowego zakładu produkcyjnego w Everdongenlaan.  
To urządzenie jest podłączone do innowacyjnej maszyny, która może napełnić 200 kartuszy 
na minutę. Zautomatyzowane linie zasilające zostaną połączone z liniami drukowania  
na skrzynkachy, a także robotami do usuwania, które automatycznie ładują pełne palety  
do ciężarówek czekających w obszarze ładowania. W sumie zwiększy to produkcję i napełnianie 
o 10%, co zwiększy wzrost. W Turnhout wybudowano nowy hol wejściowy, a także dodatkowe  
15 000 m2 centrum dystrybucyjnego. Inwestowaliśmy również w remont kompleksu  
Aerotrim w Overpelt.

Pojemność w naszych oddziałach zagranicznych także 

znacząco wzrosła. W TKK w Słowenii powstała nowa farma 

zbioników, rozpoczęto prace nad budową nowego magazynu 

o powierzchni 7.700 m2. W Stanach Zjednoczonych oddano 

nowy budynek o powierzchni 9 000 m2 a w Wielkiej Brytanii 

zakupiono magazyn obejmujący powierzchnię biurową  

4.300 m2.

To łącznie daje ponad 30 mln EUR inwestycji w 2016 r.  

Soudal będzie nadal inwestować w rozwój, modernizację, 

innowacje i personel w 2017 r. - łącznie 50 mln EUR.

 soudal accumetric, Elisabethtown - Kentucky, USA

 soudal hQ, Turnhout, Belgia

InwestYcJe
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Z POZYskANiem sAPAC P&R 
sOudAl kONTYNuuje eksPANsję 
w sekTORZe ROZwiąZAń 
ROZwiAZANYCH.

AKtYwnoŚcI

sApAc p&R jest teraz częścią soudal

W dniu 16 grudnia 2016 r. Soudal przejął Sapac P&R. Sapac P & R jest belgijskim producentem 
sprzętu i producentem systemów pianotwórczych do pakowania i izolacji. Od prawie dziesięciu 
latdzięki opatentowanej technologii Sapac zapewnia swoim klientom elastyczne, bezpieczne  
i konserwacyjne opakowanie i izolację.

Dzięki przejęciu firmy Sapac Soudal kontynuuje ekspansję w branży rozwiązań izolacyjnych. 

Sapac koncentruje się na firmach, które transportują kruche towary (niezależnie od tego,  

czy są one nieregularnie ukształtowane, czy nie), ale przede wszystkim na firmach, które 

biorą pod uwagę bezpieczeństwo i higienę pracy, a także ograniczają wpływ na środowisko  

naturalne.

Sapac działa z systemem całkowicie zamkniętym, bez pomp lub parowania i bez pustych 

naczyń, które zawierają pozostałości środków chemicznych. System Sapac oparty jest  

na kompaktowym i pojemnym pojemniku welokrotnego użytku.
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Co roku Soudal uczestniczy w wielu targach na całym 
świecie. Obecność na targach pozwala Soudal nawiązać 
kontakty z nowymi klientami i pokazać szeroką gamę 
produktów istniejącym klientom. Mogą być małe, lokalne 
targi dla mieszkańców, lub duże międzynarodowe targi dla 
zwiedzających różnych narodowości. Może to być bardzo 
szczegółowa impreza poświęcona poszczególnym aplikacjom 
lub bardziej ogólna wystawa, w której prezentowane są liczne 
produkty firmy Soudal. Za każdym razem Soudal wykorzystuje 
praktyczne demonstracje, aby pokazać, w jaki sposób można 
stosować produkty.

 batibouW, Bruksela, Belgia

 mitre 10, Sydney, Australia

tARgI dooKołA ŚwIAtA

 big 5, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Fensterbau, Norymberga, Niemcy

 bau 2017, Monachium, Niemcy
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 glasstec, Düsseldorf, Niemcy  dach & holz, Kolonia, Niemcy  built eXPo, Nairobi, Kenia

 eXPo construction, Bogota, Kolumbia

 housing shoW, Abuja, Nigeria Feicon, San Paulo, Brazylia
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skonsolidoWany rachunek zyskóW i strat (w tys. euro) 2016 2015

Przychody razem 630.152 605.767
Sprzedaż produktów 629.036 593.118
Zmiana stanu zapasów produktów gotowych i robót w toku -2.716 8.347
Pozostałe przychody operacyjne 3.748 4.302

koszty oPeracyjne 582.347 565.008
Surowce, materiały eksploatacyjne i towary do odsprzedaży 373.743 365.492
Usługi i inne materiały 85.454 82.237
Wynagrodzenie, koszty ubezpieczeń społecznych i emerytur 103.016 93.877
Amortyzacja rzeczowych i niematerialnych aktów trwałych 16.730 16.360
Zmiana stanu odpisów zapasów, produkcji w toku i należności 1.974 2.419

Zmiana stanu rezerw ina zobowiązania I obciążenia 109 3.224
Pozostałe koszty operacyjne 1.321 1.398

Wynik działalności oPeracyjnej 47.779 40.759

Przychody finansowe 2.953 4.074
Koszty  finansowe 9.929 12.363

Wyniki z działalności PodstaWoWej Przed oPodatkoWaniem 40.804 32.470
Przychody nadzwyczajne 802 425
Koszty nadzwyczajne 1.553 319

Wynik brutto 40.053 32.576
Przeniesienie z i do podatku odroczonego -30 497
Podatek dochodowy 14.829 8.858

Wynik netto 25.254 23.220
Udział osób trzecich 539 309
Udział grupy 24.714 22.912

sKonsolIdowAnY RAchuneK zYsKów I stRAt

RApoRt RocznY
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zoboWiązania długoterminoWe 79.513 67.691

Rezerwy na zobowiązania i obciążenia 8.350 8.172

Podatek odroczony 1.007 1.030

Zobowiązania finansowe 70.156 58.489

Pozostałe 0 0

zoboWiązania krótkoterminoWe 108.712 110.580

Bieżąca część należności płatnych po 1 roku 16.891 14.235

Zobowiązania finansowe 12.816 30.763

Należności handlowe 42.381 39.349

Zaliczki otrzymane na poczet kontraktów w toku 0 0

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  
i zobowiązań podatkowych

31.983 21.941

Inne kwoty należne 2.317 1.620

Rozliczenia międzyokresowe 2.324 2.672

zoboWiązania ogółem 376.967 343.294

bilans skonsolidoWany  (w tys. euro)          2016 2015

BIlAns sKonsolIdowAnY

bilans skonsolidoWany  (w tys. euro)          2016 2015

środki trWałe 147.411 130.637

Wartości niematerialne i prawne 14.451 16.161

Rzeczowe aktywa trwałe 127.151 109.874

     Grunty i budynki 73.534 73.032

     Zakłady, maszyny i urządzenia 18.528 22.039

     Meble i pojazdy 6.423 5.960

     Leasing i inne podobne prawa 357 652

     Pozostałe aktywa trwałe 590 722

     Środki trwałe w budowie 27.719 7.469

Aktywa finansowe 5.806 4.600

aktyWa obrotoWe 229.557 212.657

Należności po roku 10.030 8.726

Zapasy i kontrakty w toku 82.298 81.343

Należności handlowi 86.441 87.587

Inne należności 24.758 18.962

Inwestycje 116 946

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 21.432 12.435

Rozliczenia międzyokresowe 4.482 2.657

aktyWa ogółem 376.967 343.294

kaPitał Własny 188.742 165.023

Kapitał własny przypadający na Grupę 185.209 161.901

Udziały mniejszościowe 3.533 3.123

19



20


