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1. Podstawowe informacje o Podmiocie Dominującym  

 

Firma 
Dektra  

Spółka Akcyjna NIP 879 - 221 - 23 – 47 

  Forma prawna Spółka Akcyjna REGON 871 - 239 - 844 

Siedziba Toruń KRS 0000373212 

Adres ul. Równinna 29-31 
Kapitał 

zakładowy 110.400 PLN 

Telefon +48 (56) 660 08 61 ISIN PLDKTRA00013 

Faks +48 (56) 639 00 05 
Ticker 

NewConnect DKR 

Liczba akcji 1.104.000 Sektor Handel 

Akcje serii A 500.000 
PKD  46.18.Z 

  
Akcje serii B 500.000 

Poczta 
elektroniczna 

 

dektra@dektra.pl 

 
  

Akcje serii C 4.000 

Strona 
internetowa 

www.dektra.pl   
Akcje serii D 100.000 

    

    

 

 

 Spółka DEKTRA SA k ieruje swoją ofertę do k i lku sektorów gospodark i.   

Od wie lu lat  budownictwo jest  najważniejszym sektorem gospodark i d la Spółk i 

Dektra SA.  Swoją ofer tę k ieruje ona przede wszystk im do dużych odbiorców s iec iowych, 

grup zakupowych i  wie looddzia łowych hurtowni.  Dzięk i  wypracowanej ,  przez lata 

obecnośc i  na rynku budowlanym, strategi i ,  doświadczeniu i  najwyższej  jakości  

ofertowanych towarów, Spółka Dektra SA systematycznie umacnia swoją pozyc ję,  

dokonuje nowych inwestycj i ,  wprowadzając na rynek kolejne produkty sygnowane własną 

marką, stając s ię l iderem swojej  branży.  
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W ofercie Spółk i Dektra SA znajdują s ię produkty o szerok iej  gamie zastosowania  

d la całej  branży przemysłowej ,  wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fo l ia  wysok iej  jakości 

i  w przystępnej  cenie.  Zak łady przem ysłowe, szukające fo l i i  opakowaniowych i  fo l i i  

s tretch, mogą je znaleźć w  oferc ie Spółk i Dektra SA. Dzięk i pracy mobi lnych 

przedstawicie l i  handlowych,  rozwin iętej  s iec i kontaktów handlowych oraz wiedzy i  

rozeznaniu w potrzebach rynk ów regionalnych,  oferta fo l i i  jes t  dostępna na terenie 

całego kraju.  

W grupie produktów, oferowanych przez Spółkę Dektra SA, znajdują s ię również 

fol ie ogrodnicze, fo l ie  os łonowe,  fo l ie  basenowe, fol ie  do śc ió łkowania,  fo l ie 

transparentne,  agrowłókniny,  s iatk i  ro ln icze,  sznurk i  ro lnicze,  fo l ie  do owijarek, 

geowłókniny oraz work i do s ianok iszonek  

 

 

Marka własna 

Emitent  konsekwentnie rozwija por tfo l io  produktów sygnowanych marką własną. 

Wspieranie ewolucj i  i  promocja tej  grupy produktów ma dla Emitenta znacze nie 

pr iorytetowe.  Obecnie w oferc ie Emitenta znajduje s ię k i lkanaście tak ich produktów. Są 

to  przeznaczone dla budownic twa:  fo l ie  INBUD, INPAR, IZOPAR, IFOL -S oraz PREMIUM 

EKO, membrany i  fo l ie dachowe l in i i  IMPREGA i MAGNUM oraz między innymi work i do 

sianok iszonk i d la branży ro ln iczej .  

 

 

2. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy 
kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego 
raportem kwartalnym  

 

 

 Na koniec I  kwar ta łu 2020  r.  w sk ład Grupy Kapita łowej  Emitenta wchodzi ła spółka 

Indiver  SA,  w której  Emitent pos iadał 100 % akcj i  w kapita le zak ładowym. Emitent ,  jako 

jednostka dominująca sporządza jednostkowe i  skonsol idowane sprawozdanie  f inansowe.  
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3. Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, na dzień sporządzania 
raportu  

 

Wedle wiedzy Emitenta,  na dzień sporządzenia rapor tu,  akcjonar iuszami 

pos iadającym ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byl i :  

-  pan Maciej  Stefańsk i,  k tóry wraz z osobam i powiązanymi pos iadał łącznie 78,42  % 

głosów (osoby powiązane:  pani Beata Stefańska –  żona, pani W iesława Stefańska -  

matka).  

 

 

4. Podstawowe informacje o Spółce Zależnej  

 

 

Firma:  Indiver SA  KRS:  0000381928  

Forma prawna:  Spółka Akcyjna  NIP:  8792645460  

Siedziba:  Toruń  REGON:  340865975  

Adres:  ul.  Równinna 29 -31,  

87-100 Toruń  

Kapitał zakładowy:  200.000 PLN 

Liczba akcj i:  2 .000.000  

Tel. /  Fax:  +48 (56) 623 33 73  Akcje seri i  A:  1.000.000  

Adres poczty elektronicznej:  

indiver@indiver.pl  

Akcje seri i  B:  1.000.000 

PKD: 22.23.Z  

Adres strony internetowej:  

www.indiver.pl  

Sektor:  wyroby budowlane,  

przeds iębiorstwo produkcyjne  

 

 

W styczniu 2011 roku DEKTRA SA powoła ła Spółkę INDIVER SA, obejmując w  nie j  

100% akcj i .  Aktualn ie zasadniczym przedmiotem dzia ła lności INDIVER SA jes t 

pozysk iwanie i  cer tyf ikacja wyrobów budowalnych,  opracowywanie wzorów i technologi i  

nowych towarów stosowanych w budownic twie, przem yśle i  produkcj i  rośl innej .  Dzia łania 

powyższe dotyczą w szczególnośc i :   

•     a testowanych fo l i i  budowlanych INBUD i IFOL -S,  

mailto:indiver@indiver.pl#_blank
http://www.indiver.pl/#_blank
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•     a testowanych fo l i i  paro izolacyjnych INPAR, IZOPAR i PREMIUM EKO,  

•     fol i i  ochronnych,  

•     fol i i  opakowaniowych,  

•     wysokoparoprzepuszczalnych membran dachowych IMPREGA PRO i  IMPREGA  

      TOP, 

•     toreb typu T-shir t ,  

•     worków do s ianok iszonek,  

•     worków do gruzu.  

 

Indiver  zaopatruje spółkę dominującą,  a ponadto sprzedaje towar  bezpośrednio k l ientom 

sk lepu internetowego.  

 

 

5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu oraz 
rachunku zysków i strat  

 

 

Wybrane skonsolidowane dane f inansowe z bilansu w tysiącach złot ych 

 

 Stan na 31.03.2020 Stan na 31.03.2019 

Kapitał własny 2 857 3 162 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 290 3 767 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 1 669 2 312 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
322 179 
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Wybrane skonsolidowane dane f inansowe z rachunku zysków i strat  

w tysiącach z łotych  

 

  

I kwartał 

01.01.2020-

31.03.2020 

I kwartał 

01.01.2019-

31.03.2019 

Zmiana 

% 

Narastająco 

01.01.2020-

31.03.2020 

Narastająco 

01.01.2019-

31.03.2019 

Zmiana 

% 

Przychody netto ze 

sprzedaży 
2 843 3 649 -22 2 843 3 649 -22 

Zysk (strata) na sprzedaży 144 -27 
(nie 

oblicza 
się) 

144 -27 
(nie 

oblicza 
się) 

Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej 
144 -16 jw 144 -16 jw 

Zysk (strata) na działalności 

gospodarczej 
129 -39 jw 129 -39 jw 

Amortyzacja 30 30 0 30 30 0 

EBITDA 174 14 1143 174 14 1143 

Zysk (strata) brutto 129 -47 
(nie 

oblicza 
się) 

129 -47 
(nie 

oblicza 
się) 

Zysk (strata) netto 97 -52 jw 97 -52 jw 

 

 

 

 

6. Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu oraz 
z rachunku zysków i strat  

 

Wybrane jednostkowe dane f inansowe z bilansu w tysiącach z łotych  

 

 Stan na 31.03.2020 Stan na 31.03.2019 

Kapitał własny 3 415 3 746 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 881 4 340 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 1 634 2 309 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

255 18 
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Wybrane jednostkowe dane f inansowe z  rachunku zysków i  strat  w  tysiącach 

złotych  

 

 

  

I kwartał 

01.01.2020-

31.03.2020 

I kwartał 

01.01.2019-

31.03.2019 

Zmiana 

% 

Narastająco 

01.01.2020-

31.03.2020 

Narastająco 

01.01.2019-

31.03.2019 

Zmiana 

% 

Przychody netto ze 

sprzedaży 
2 840 3 645 -22 2 840 3 645 -22 

Zysk (strata) na sprzedaży 124 46 170 124 46 170 

Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej 
124 57 118 124 57 118 

Zysk (strata) na działalności 

gospodarczej 
112 43 160 112 43 160 

Amortyzacja 13 13 0 13 13 0 

EBITDA 174 70 96 174 70 96 

Zysk (strata) brutto 112 43 160 112 43 160 

Zysk (strata) netto 88 30 193 88 30 193 

 

 

7. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
Grupy Kapitałowej DEKTRA SA  
 
7.1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 
 

Dane identyf ikujące Grupę Kapitałową  

Nazwa Jednostk i Dominującej :  DEKTRA Spółka Akcyjna  

Siedziba Jednostk i Dominującej :  ul.  Równinna 29 -31,  87-100 Toruń  

Rejestrac ja Jednostk i  Dominującej  w Krajowym Rejestrze Sądowym  

Siedziba Sądu:  Sąd Rejonowy w Toruniu,  VI I  W ydzia ł  Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego  

Data re jest rac j i :  31 grudnia 2010 r.  

Numer re jestru :  0000373212  

Podstawowy przedmiot  i  czas dzia ła lnośc i Jedn ostk i  Dominującej  

Głównym przedmiotem dzia ła lnośc i Dektra SA jes t hur towa dystrybucja mater ia łów 

izo lacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej ,  ro ln iczej ,  ogrodniczej  oraz 
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przemysłowej .  Spółka zosta ła utworzona na czas n ieokreś lony.  

Okres objęty sprawozdaniem  

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie f inansowe zosta ło przygotowa ne za okres od    

1 stycznia 2020 r.  do 31 marca 2020  r.  natomiast dane porównawcze obejmują okres od 

1 s tycznia 2019 r.  do 31 marca 2019 r.  

 

Dane jednostek objętych konsol idac ją  

•  DEKTRA SA, jako jednostka dominująca  

•  INDIVER SA, w k tórej  DEKTR A SA pos iada, na dzień 31.03.2020  r. ,  100 % akcj i .  

Konsol idacją objęte zosta ły wszystk ie jednostk i wchodzące w sk ład Grupy Kapita łowej  

DEKTRA SA.  

 

Znaczące zasady rachunkowości  

Sprawozdanie f inansowe sporządzono s tosując poniżej  opisane zasady rachunkowości :  

Podstawa sporządzenia sprawozdania f inansowego  

Skonsol idowane sprawozdanie f inansowe sporządzone zosta ło w zgodzie z 

praktyką stosowaną przez jednostk i  działające w Polsce,  w oparc iu o zasad y 

rachunkowośc i wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o 

rachunkowośc i (Dz.  U.  z 2009 nr 152 poz.  1223 z późniejszymi zm ianami) i  wydanymi na 

jej  podstawie przepisami wykonawczymi. Przyjęte przez jednostk i konsol idowane zasady 

rachunkowośc i stosowane były w sposób c iągły i  są one zgodne z zasadami 

rachunkowośc i s tosowanymi w poprzednim roku obrotowym.  

 

Przychody i  koszty  

Przychody i  koszty są rozpoznawane według zasady memoria łowej ,  t j .  w okresach 

k tórych dotyczą,  n iezależnie od daty otrzymania lub dokonania p łatnośc i.  Spółka 

prowadzi  ewidencję kosztów w uk ładzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków      

i  s trat  w war ianc ie porównawczym.  

 

Przychody ze sprzedaży  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i mater ia łów ujmuje s ię w rachunk u 

zysków i  strat ,  gdy znaczące ryzyko i  korzyśc i wynikające z praw własnośc i do  

produktów, towarów i  mater ia łów przekazano nabywcy.  Przychody ze sprzedaży us ług o 

okresie real izacj i  k rótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia 
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wykonania us ługi .  

Kontrakty  na us ługi ,  w tym budowlane,  o okres ie real izac j i  d łuższym niż 6  

mies ięcy  

Przychody i  koszty w odnies ieniu do kontraktu na us ługę o okresie real izacj i  

d łuższym niż 6 mies ięcy  związane z umową o budowę usta la s ię na dzień b i lansowy 

proporcjonaln ie do stopnia zaawansowania usługi .  Stan zaawansowania real izacj i  umowy 

usta la s ię w powiązaniu ze s tanem real izacj i  robót.  Przewidywana s trata związana         

z wykonaniem us ługi  u jmowana jest  bezzwłocznie jako koszt  w rachunku zysków i s trat .  

Wartośc i  n iemater ia lne i  prawne  

Wartości n iemater ia lne i  prawne ujmuje s ię w księgach według cen ich nabyc ia lub 

kosztów ponies ionych na ich wytworzenie i  umarza metodą l iniową.  

Środk i  trwałe  

Wartość początkową środków trwałych ujmuje s ię w księgach według cen n abyc ia  

lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy 

z t ytu łu trwałej  utraty ich wartośc i.  Cena nabyc ia i  koszt  wytworzenia środków trwałych 

obejmuje ogół  ich kosztów ponies ionych przez jednostkę za okres budowy,  montażu,  

przystosowania i  u lepszenia do dnia przyjęc ia do używania, w tym również koszt  obs ługi  

zobowiązań zac iągniętych w celu ich f inansowania i  związane z n imi różnice kursowe, 

pomniejszony o przychody z tego tytu łu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabyc ia 

lub koszt  wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego u lepszenia, 

polegającego na przebudowie, rozbudowie,  modernizacj i  lub rekonstrukcj i ,  

powodującego,  że war tość użytkowa tego środka po zakończeniu u lepszenia przewyższa 

pos iadaną przy przyjęciu do  używania wartość użytkową.  

Środk i  trwałe amortyzowane są metodą l in iową. Rozpoczęc ie amortyzacj i  

następuje w  następnym miesiącu po przyjęc iu środka trwałego do używania.  

Środk i  trwałe w budowie  

Środk i  trwałe w budowie ujmuje s ię w wysokości  ogółu kosztów pozostających 

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia 

b i lansowego,  pomniejszonych o odpisy z tytu łu trwałej  utraty ich wartośc i .  

Inwestyc je  

Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu os iągnięcia korzyśc i  ekonomicznych 

wynikających z przyrostu wartośc i tych aktywów, uzyskania z n ich przychodów w  formie 

odsetek, dywidend (udzia łów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcj i  

handlowej ,  a w szczególnośc i  ak tywa f inansowe oraz te n ieruchomości  i  war tośc i  

niemater ialne i  prawne,  k tóre n ie są użytkowane przez jednostkę,  lecz zosta ły nabyte     
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w celu os iągnięc ia tych korzyśc i.  

Zapasy  

Zapasy wyceniane są według cen ich nabyc ia lub kosztów wytworzenia n ie 

wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień b i lansowy.  Zapasy w ykazywane są w 

bilans ie w wartośc i netto, t j .  pomniejszone o wartość odpisów aktual izujących 

wynikających z  ich wyceny według cen sprzedaży netto.  

Należnośc i,  roszczenia i  zobowiązania,  inne n iż zak lasyf ikowane jako aktywa 

i  zobowiązania f inansowe  

Należnośc i wykazuje s ię w kwocie wymaganej  zapłaty,  z zachowaniem zasady 

ostrożnej  wyceny.  Wartość należności  ak tual izuje s ię uwzględniając s topień  

prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktual izu jącego, zal iczanego 

odpowiednio do pozosta łych kosz tów operacyjnych lub do kosztów f inansowych -  

zależnie od rodzaju należnośc i,  k tórej  dotyczy odpis  aktual izujący.  

Zobowiązania ujmuje s ię w księgach w kwocie wymagającej  zap łaty.  Należnośc i  

i  zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje s ię na dzień do konania operacj i  

według średniego kursu Narodowego Banku Polsk iego usta lonego dla danej  waluty na 

ten dzień -  chyba, że  w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie 

usta lony zosta ł  inny kurs. Na dzień b i lansowy należnośc i  i  zobowiązania wyra żone        

w walutach obcych wycenia s ię po obowiązu jącym na ten dzień średnim kursie usta lonym 

dla danej  waluty przez Narodowy Bank Polsk i.  

Rezerwy na zobowiązania  

Na rezerwy sk ładają s ię zobowiązania,  k tórych termin wymagalności lub kwota n ie 

są pewne.  

Podatek dochodowy  

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i s trat obejmuje część b ieżącą 

i  część odroczoną.  Bieżące zobowiązanie z tytu łu podatku dochodowego jes t nal iczane 

zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i s trat część 

odroczona s tanowi różnicę pomiędzy s tanem rezerw i ak tywów z tytu łu podatku 

odroczonego na koniec i  na początek okresu sprawozdawczego.  

Rezerwę z tytu łu odroczonego podatku dochodowego tworzy s ię w wysokośc i  

kwoty podatku dochodowego, wymagającej  w przyszł ośc i  zapłaty,  w związku 

z występowaniem dodatnich różnic  przejśc iowych,  to jes t różn ic,  k tóre spowodują 

zwiększenie podstawy obl iczenia podatku dochodowego w przyszłości.   

Wysokość rezerwy i  aktywów z tytu łu odroczonego podatku dochodowego usta la 

s ię przy uwzględnieniu s tawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania 



I KWARTAŁ 2020 

Raport jednostkowy i skonsolidowany 

13 

 

obowiązku podatkowego.  Rezerwa i  ak tywa z tytu łu odroczonego podatku dochodowego 

nie są kompensowane dla potrzeb prezentacj i  w sprawozdaniu f inansowym.  

Różnice kursowe  

Różnice kursowe  wynikające z wyceny na dzień b i lansowy ak tywów i  pasywów 

wyrażonych w walutach obcych z wyjątk iem inwestycj i  d ługoterminowych oraz powstałe 

w związku z zapłatą należnośc i  i  zobowiązań w walutach obcych,  jak  również przy 

sprzedaży walut ,  za l icza s ię odpowi ednio do przychodów lub kosztów f inansowych, 

a w uzasadnionych przypadkach -  do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabyc ia 

towarów, a także ceny nabyc ia lub kosztu wytworzenia środków trwałych,  środków 

trwałych w budowie lub war tości  n iemater ia lnych i  p rawnych.  

 

Ins trumenty  f inansowe 

Klasyf ikac ja ins trumentów f inansowych  

Ins trumenty f inansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem 

Minis tra F inansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad 

uznawania, metod wyceny,  zakresu uj awniania i  sposobu prezentacj i  ins trumentów 

f inansowych. Zasady wyceny i  ujawniania aktywów f inansowych opisane w poniższej  

noc ie n ie dotyczą instrumentów f inansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym 

w szczególnośc i  udzia łów i akcj i  w jednostkach podporz ądkowanych,  praw i  zobowiązań 

wynikających z umów leasingowych i  ubezpieczeniowych,  należności  i  zobowiązań          

z tytu łu dostaw i us ług oraz instrumentów f inansowych wyemitowanych przez Spółkę 

stanowiących jej  inst rumenty kapita łowe.  

Zasady u jmowania i  wyceny ins trumentów f inansowych  

Aktywa f inansowe wprowadza s ię do ksiąg rachunkowych na dzień zawarc ia 

kontraktu w cenie nabyc ia, to  jes t w war tośc i godziwej  ponies ionych wydatków lub 

przekazanych w zamian innych sk ładników majątkowych,  zaś zobowiązania f inansowe w 

wartośc i  godziwej  uzyskanej  kwoty lub wartośc i otrzymanych innych sk ładników 

majątkowych. Przy usta laniu war tośc i godziwej  na ten dzień uwzględnia s ię ponies ione 

przez Spółkę koszty t ransakcj i .  

Aktywa f inansowe przeznaczone do obrotu  

Do aktywów  f inansowych przeznaczonych do obrotu zal icza s ię aktywa nabyte w 

celu os iągnięcia korzyśc i ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zm ian cen 

oraz wahań innych czynników rynkowych a lbo krótk iego czasu trwania nabytego 

instrumentu, a także inne aktywa f inansowe, bez względu na zamiary,  jak imi k ierowano 

się przy zawieraniu kontraktu,  jeżel i  s tanowią one sk ładnik  portfe la podobnych aktywów 
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f inansowych, co do k tórego jest duże prawdopodobieństwo real izacj i  w krótk im terminie 

zak ładanych korzyśc i  ekonomic znych. Do aktywów f inansowych lub zobowiązań 

f inansowych przeznaczonych do obrotu zal icza s ię pochodne instrumenty f inansowe,       

z wyjątk iem przypadku,  gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za ins trumenty 

zabezpieczające.  Do zobowiązań f inansowych przeznac zonych do obrotu zal icza s ię 

również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych papierów wartośc iowych oraz innych 

instrumentów f inansowych, w  przypadku zawarc ia przez Spółkę umowy sprzedaży 

krótk iej .  Aktywa f inansowe przeznaczone do obrotu wycenia s ię w war tośc i godziwej ,  

natomiast  skutk i  okresowej wyceny,  z wyłączeniem pozyc j i  zabezpieczanych                    

i  ins trumentów zabezpieczających, zal icza s ię odpowiednio do przychodów lub kosztów 

f inansowych okresu sprawozdawczego,  w k tórym nastąpi ło przeszaco wanie.  

Aktywa f inansowe utrzymywane do terminu wymagalnośc i  

Do aktywów f inansowych utrzym ywanych do terminu wymagalności za l icza s ię 

n iezakwal i f ikowane do pożyczek udzie lonych i  należnośc i własnych aktywa f inansowe,  

d la k tórych zawar te kontrakty usta lają t ermin wymagalnośc i sp łaty war tości nominalnej  

oraz okreś lają prawo do otrzymania w usta lonych terminach korzyści ekonomicznych, na 

przyk ład oprocentowania, w s ta łej  lub możl iwej  do usta lenia kwocie,  pod warunk iem że 

Spółka zamierza i  może utrzymać te aktyw a do czasu,  gdy staną s ię one wymagalne.  

Aktywa f inansowe utrzym ywane do terminu wymagalnośc i  wycenia s ię według 

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej  stopy procentowej .  

Pożyczki  udzie lone i  należności  własne  

Do pożyczek udzie lonych i  należności  własnych zal icza s ię,  n iezależnie od 

terminu ich wymagalnośc i  (zapłaty) ,  ak tywa f inansowe powstałe na skutek wydania 

bezpośrednio drugiej  stronie kontraktu środków pieniężnych. Do pożyczek udzie lonych i  

należnośc i  własnych zal icza s ię także obl i gacje i  inne d łużne instrumenty f inansowe 

nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej  stronie kontraktu środk i p ieniężne,  

jeżel i  z zawar tego kontraktu jednoznacznie wynika,  że zbywający n ie utrac i ł  kontrol i  nad 

wydanymi ins trumentami f inansowymi. Pożyczk i udzie lone i  należnośc i  własne, k tóre 

Spółka przeznacza do sprzedaży w krótk im terminie,  za l icza s ię do aktywów f inansowych 

przeznaczonych do obrotu.  Do pożyczek  udzie lonych i  należności  własnych nie zal icza 

s ię nabytych pożyczek ani  należnośc i,  a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem 

nabyc ia ins trumentów kapi ta łowych nowych emisj i ,  również wtedy,  gdy nabyc ie następuje 

w pierwszej  oferc ie publ icznej  lub w obroc ie p ierwotnym, a w przypadku praw do akcj i  -  

także w  obroc ie wtórnym.  

Aktywa f inansowe dostępne do sprzedaży  

Aktywa f inansowe nie zakwal i f ikowane do powyższych kategor i i  za l iczane są do 
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aktywów f inansowych dostępnych do sprzedaży.  

Zobowiązania f inansowe  

Zobowiązania f inansowe przeznaczone do obrotu,  w tym w szczególnośc i  

instrumenty pochodne o uj emnej war tośc i  godziwej ,  k tóre n ie zosta ły wyznaczone jako 

instrumenty zabezpieczające,  wykazywane są w war tośc i  godziwej ,  zaś zysk i  i  s t raty 

wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i s trat.  

Pozosta łe zobowiązania f inansowe wycen ia s ię według zamortyzowanego kosztu  

przy zastosowaniu metody efektywnej  s topy procentowej .  Wszystk ie zobowiązania 

f inansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarc ia kontraktu.  

 

Zmiany zasad rachunkowości / korekta błędu  

W przedstawionym skróconym skonsol idowanym sprawozdaniu f inansowym dane 

porównawcze w bi lans ie,  rachunku zysków i  st rat,  zestawieniu zm ian w kapita le 

własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacjach 

i  objaśnieniach na dzień 31 marca 201 9 r.  i  narastająco za  pierwszy kwar ta ł 2019 roku 

kończące s ię tego dnia są danymi porównywalnymi.   

 

 

7.2. Bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej DEKTRA SA 
sporządzony na dzień 31.03.2020  r. oraz dane porównawcze  

 

 

AKTYWA 
Stan na 31.03.2020 

PLN 
Stan na 31.03.2019 

PLN 

AKTYWA RAZEM 5 246 229,34 7 021 669,56 

A. Aktywa TRWAŁE 239 283,99 279 140,28 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
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Wartość firmy – jednostki zależne 0,00 19 039,24 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 239 283,99 259 991,55 

1. Środki trwałe: 239 283,99 259 991,55 

a) urządzenia techniczne i maszyny 7 705,34 11 456,19 

b) środki transportu 231 578,65 248 535,36 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

1. Długoterminowe aktywa finansowe: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

2. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 109,49 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 109,49 

B. Aktywa OBROTOWE 5 006 945,35 6 742 529,28 

I. Zapasy 3 011 124,85 4 247 802,94 

1. Towary 3 011 124,85 4 247 802,94 

2. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 1 669 365,36 2 311 873,70 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) inne 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 1 669 365,36 2 311 873,70 

a) z tytułu dostaw i usług 1 618 423,99 2 293 015,59 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

50 292,87 18 569,11 

c) inne 0,00 30,00 

d) dochodzone na drodze sądowej 648,50 259,00 
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III. Inwestycje krótkoterminowe 321 825,85 179 388,79 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 321 825,85 179 388,79 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 321 825,85 179 388,79 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 629,29 3 463,85 

- RMP 0,00 0,00 

- prenumeraty, ubezpieczenia i pozostałe koszty 4 629,29 3 463,85 

   

   

PASYWA 
Stan na 31.03.2020 

PLN 
Stan na 31.03.2019 

PLN 

PASYWA RAZEM 5 246 229,34 7 021 669,56 

A. KAPITAŁ WŁASNY 2 857 024,89 3 162 439,35 

I. Kapitał zakładowy 110 400,00 110 400,00 

II. Kapitał zapasowy 1 165 469,005 1 193 084,75 

III. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 000 000,00 1 000 000,00 

IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych 484 619,88 910 784,30 

1.Zysk /wielkość dodatnia/ 526 424,79 910 784,30 

2.Strata /wielkość ujemna/ (41 804,91) 0,00 

V. Zysk (strata) netto 96 535,95 (51 829,70) 

1.Zysk netto /wielkość dodatnia/ 96 535,95 30 706,26 

2.Strata netto /wielkość ujemna/ 0,00 (82 535,96) 

A.1 KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 99 269,04 91 996,94 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 289 935,41 3 767 233,27 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

2. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 
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a) inne 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 289 935,41 3 767 233,27 

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 

b) inne 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 2 289 935,41 3 767 233,27 

a) kredyty i pożyczki 1 610 868,21 3 091 306,26 

b) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

c) z tytułu dostaw i usług 575 476,10 558 352,77 

d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 103 591,10 117 574,24 

e) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 

f) inne 0,00 0,00 

3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenie międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 

 

 

7.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy 
Kapitałowej DEKTRA SA za I kwartał 2020  r. wraz z danymi 
porównawczymi  

Treść 
01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

A. Przychody netto ze sprzedaży 
i zrównanie z nimi, w tym: 

2 843 317,13 3 649 221,13 2 843 317,13 3 649 221,13 

- od jednostek powiązanych 1 012 932,19 733 443,71 1 012 932,19 733 443,71 

I. Przychody netto ze 
sprzedaży produktów 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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II. Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 
materiałów 

2 843 317,13 3 649 221,13 2 843 317,13 3 649 221,13 

B. Koszty działalności 
operacyjnej 

2 699 669,01 3 676 030,09 2 699 669,01 3 676 030,09 

I. Amortyzacja 30 144,33 29 676,51 30 144,33 29 676,51 

II. Zużycie materiałów i energii 17 692,08 19 923,66 17 692,08 19 923,66 

III. Usługi obce 203 161,31 275 058,61 203 161,31 275 058,61 

IV. Podatki i opłaty 450,57 338,00 450,57 338,00 

V. Wynagrodzenia 219 687,31 233 585,33 219 687,31 233 585,33 

VI. Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

32 438,74 39 200,66 32 438,74 39 200,66 

VII. Pozostałe koszty 
rodzajowe 

10 229,78 22 443,48 10 229,78 22 443,48 

VIII. Wartości sprzedanych 
towarów i materiałów 

2 185 864,89 3 055 803,84 2 185 864,89 3 055 803,84 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-
B) 

143 648,12 (26 808,96) 143 648,12 (26 808,96) 

D. Pozostałe przychody 
operacyjne 

520,33 10 815,74 520,33 10 815,74 

I. Zysk ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Inne przychody operacyjne 520,33 10 815,74 520,33 10 815,74 

E. Pozostałe koszty operacyjne 424,50 0,00 424,50 0,00 

I. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D-E) 

143 743,95 (15 993,22) 143 743,95 (15 993,22) 

G. Przychody finansowe 1 137,21 3 490,97 1 137,21 3 490,97 

H. Dywidendy i udziały w 
zyskach 

0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Odsetki: 1 137,21 845,04 1 137,21 845,04 
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- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Inne 0,00 2 645,93 0,00 2 645,93 

H. Koszty finansowe 15 868,21 26 953,94 15 868,21 26 953,94 

I. Odsetki: 15 868,21 26 953,94 15 868,21 26 953,94 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) 

129 012,95 (39 456,19) 129 012,95 (39 456,19) 

J. Zysk (strata) brutto (I±J) 129 012,95 (39 456,19) 129 012,95 (39 456,19) 

- odpis wartości firmy 0,00 7 657,11 0,00 7 657,11 

K. Zysk (strata) brutto 129 012,95 (47 113,30) 129 012,95 (47 113,30) 

L. Podatek dochodowy 29 278,00 12 970,00 29 278,00 12 970,00 

M. Zysk (strata) mniejszości 3 199,00 (8 253,60) 3 199,00 (8 253,60) 

N. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

O. Zysk (strata) netto (K-L-M) 96 535,95 (51 829,70) 96 535,95 (51 829,70) 

 

 

7.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych    
Grupy Kapitałowej DEKTRA SA za I kwartał 2020 r. wraz 
z danymi porównawczymi  
 

Treść 
01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

A. Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej 
(481 307,81) (610 758,32) (481 307,81) (610 758,32) 

I. Zysk (strata) netto 96 535,95 (51 829,70) 96 535,95 (51 829,70) 
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II. Korekty razem (577 843,76) (558 928,62) (577 843,76) (558 928,62) 

1. Amortyzacja 30 144,33 29 676,51 30 144,33 29 676,51 

2. Zysk/strata akcjonariuszy 

mniejszości 
3 199,00 (8 253,60) 3 199,00 (8 253,60) 

3. (Zysk) straty z tytułu różnic 

kursowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Odpis wartości firmy 0,00 7 657,11 0,00 7 657,11 

5. Odsetki i udziały w zyskach 

(dywidendy) 
(1 131,14) (470,72) (1 131,14) (470,72) 

6. (Zysk) strata z działalności 

inwestycyjnej 
424,50 0,00 424,50 0,00 

7. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Zmiana stanów zapasów 51 650,01 966 008,11 51 650,01 966 008,11 

9. Zmiana stanu należności (1 110 021,78) (1 372 345,06) (1 110 021,78) (1 372 345,06) 

10. Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i kredytów 

448 266,46 (180 829,98) 448 266,46 (180 829,98) 

11. Zmiana stanu rozliczeń 

międzyokresowych 
(375,14) (370,99) (375,14) (370,99) 

12. Inne korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Przepływy środków pieniężnych z 

działalności inwestycyjnej 
23 859,64 (32 953,14) 23 859,64 (32 953,14) 

I. Wpływy 24 131,14 845,04 24 131,14 845,04 

1. Zbycie wartości rzeczowych 

aktywów trwałych 
23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 

2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 131,14 845,04 1 131,14 845,04 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 1 131,14 845,04 1 131,14 845,04 

- spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 

- odsetki otrzymane 1 131,14 845,04 1 131,14 845,04 

- inne wpływy z aktywów 

finansowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 271,50 33 798,18 271,50 33 798,18 
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1. Nabycie rzeczowych aktywów 

trwałych 
271,50 33 798,18 271,50 33 798,18 

2. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00  0,00 0,00  

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej 
200 000,00 461 653,12 200 000,00 461 653,12 

I. Wpływy 200 000,00 462 027,44 200 000,00 462 027,44 

1. Wpływy netto z emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 200 000,00 462 027,44 200 000,00 462 027,44 

3. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 374,32 0,00 374,32 

1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 

właścicieli 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Z tytułu innych zobowiązań 

finansowych – leasing finansowy 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Odsetki 0,00 374,32 0,00 374,32 

5. Wykup dłużnych papierów 

wartościowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto, razem 

(A.III+/-B.III+/-C.III) 
(257 448,17) (182 058,34) (257 448,17) (182 058,34) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych 
(257 448,17) (182 058,34) (257 448,17) (182 058,34) 

- zmiana stanu środków pieniężnych 

z tytułu różnic kursowych 
0,00 0,00 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek 

okresu 
579 274,02 361 447,13 579 274,02 361 447,13 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 

(F+/-D), w tym: 
321 825,85 179 388,79 321 825,85 179 388,79 
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7.5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapi tale własnym 
Grupy Kapitałowej DEKTRA SA za I kwartał 2020  r. wraz z 
danymi porównawczymi  

 

Wyszczególnienie 
01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

I. Kapitał własny na początek 
okresu 

2 760 488,94 3 214 269,05 2 760 488,94 3 214 269,05 

1. Kapitał własny na początek 
okresu po korektach 

2 760 488,94 3 214 269,05 2 760 488,94 3 214 269,05 

1.1. Kapitał zakładowy na początek 
okresu 

110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 

1.1.1 Zmiany kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Kapitał zakładowy na koniec 
okresu 

110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 

4.1. Kapitał zapasowy na początek 
okresu 

1 165 469,05 1 193 084,75 1 165 469,05 1 193 084,75 

4.1.1. Zmiana kapitału zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

- emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenia z tytułu 
akcjonariuszy mniejszościowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- utworzenie kapitału rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

- zakup akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec 
okresu 

1 165 469,05 1 193 084,75 1 165 469,05 1 193 084,75 

6.1 Zmiany pozostałych kapitałów 
rezerwowych 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

a)zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe 
na koniec okresu 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

7.1 Zysk / (strata) z lat ubiegłych na 
początek okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na 
początek okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na 
początek okresu, po korektach 

0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenia 484 619,89 910 784,30 484 619,89 910 784,30 

- z tytułu przeniesienia 
ubiegłorocznego wyniku 
finansowego 

484 619,89 910 784,30 484 619,89 910 784,30 

b) zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu odpisów z zysku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu podziału zysku – wypłata 
dywidendy 

0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu podziału zysku – zasilenie 
kapitału zapasowego 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3. Zysk / (Strata) z lat ubiegłych na 
koniec okresu 

484 619,89 910 784,30 484 619,89 910 784,30 

8. Wynik netto 96 535,95 (51 829,70) 96 535,95 (51 829,70) 

a) zysk netto 93 336,95 (43 576,10) 93 336,95 (43 576,10) 

b) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) udziały mniejszości 3 199,00 (8 253,60) 3 199,00 (8 253,60) 

II. Kapitał własny na koniec 
okresu 

2 857 024,89 3 162 439,35 2 857 024,89 3 162 439,35 

III. Kapitał własny, po 
uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku 

2 857 024,89 3 162 439,35 2 857 024,89 3 162 439,35 

 

 

8. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe DEKTRA 
SA 

 
8.1. Bilans jednostkowy DEKTRA SA sporządzony na dzień 
31.03.2020 r. oraz dane porównawcze 

 

AKTYWA 
Stan na 31.03.2020 

PLN 
Stan na 31.03.2019 

PLN 

AKTYWA RAZEM 6 296 424,43 8 086 292,72 
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A. Aktywa TRWAŁE 1 493 329,67 1 513 389,72 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 

2. Wartość firmy 0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 62 329,67 82 280,23 

1. Środki trwałe: 62 329,67 82 280,23 

a) urządzenia techniczne i maszyny 7 705,34 11 456,19 

b) środki transportu 54 624,33 70 824,04 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 1 431 000,00 1 431 000,00 

1. Długoterminowe aktywa finansowe: 1 431 000,00 1 431 000,00 

a) w jednostkach powiązanych 1 431 000,00 1 431 000,00 

2. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 109,49 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 109,49 

B. Aktywa OBROTOWE 4 803 094,76 6 572 903,00 

I. Zapasy 2 909 848,07 4 243 375,92 

1. Towary 2 909 848,07 4 243 375,92 

2. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 1 634 314,23 2 309 232,15 

1. Należności od jednostek powiązanych 2 510,84 3 136,57 

a) inne 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 1 631 803,39 2 306 095,58 
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a) z tytułu dostaw i usług 1 613 175,99 2 292 442,58 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

18 425,90 13 623,00 

c) inne 0,00 30,00 

d) dochodzone na drodze sądowej 201,50 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 255 303,00 17 890,58 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 255 303,00 17 890,58 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 255 303,00 17 890,58 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 629,46 2 404,35 

- prenumeraty i ubezpieczenia 3 629,46 2 404,35 

- RMK 0,00 0,00 

 

PASYWA 
Stan na 31.03.2020 

PLN 
Stan na 31.03.2019 

PLN 

PASYWA RAZEM 6 296 424,43 8 086 292,72 

A. KAPITAŁ WŁASNY 3 415 306,32 3 746 427,77 

I. Kapitał zakładowy 110 400,00 110 400,00 

II. Kapitał zapasowy 1 667 518,00 1 770 497,40 

III. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 000 000,00 1 000 000,00 

IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych 548 940,65 835 420,60 

V. Zysk (strata) netto 88 447,67 30 109,77 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA  ZOBOWIĄZANIA 2 881 118,11 4 339 864,95 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

2. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

a) inne  0,00 0,00 
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III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 881 118,11 4 339 864,95 

1. Wobec jednostek powiązanych 1 229 494,73 1 799 473,93 

a) z tytułu dostaw i usług 1 229 494,73 1 799 473,93 

b) inne 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 1 651 623,38 2 540 391,02 

a) kredyty i pożyczki 1 317 531,23 2 160 985,72 

b) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

c) z tytułu dostaw i usług 236 525,06 270 247,79 

d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 97 567,09 109 157,51 

e) z tytułu wynagrodzeń 0,00 0,00 

f) inne 0,00 0,00 

3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenie międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 

 

 

8.2. Jednostkowy rachunek zysków i strat DEKTRA SA za    
I kwartał 2020 r. wraz z danymi porównawczymi      

                                                   

Treść 
01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównanie z nimi, w tym: 

2 839 823,18 3 644 974,63 2 839 823,18 3 644 974,63 

- od jednostek powiązanych 5 398,75 12 711,25 5 398,75 12 711,25 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 

0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

2 839 823,18 3 644 974,63 2 839 823,18 3 644 974,63 

B. Koszty działalności operacyjnej 2 715 810,94 3 599 261,91 2 715 810,94 3 599 261,91 

I. Amortyzacja 12 955,08 12 659,25 12 955,08 12 659,25 
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II. Zużycie materiałów i energii 15 925,12 18 346,95 15 925,12 18 346,95 

III. Usługi obce  194 221,75 264 684,72 194 221,75 264 684,72 

IV. Podatki i opłaty 340,00 338,00 340,00 338,00 

V. Wynagrodzenia 155 123,59 155 722,50 155 123,59 155 722,50 

VI. Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 
27 568,27 32 148,55 27 568,27 32 148,55 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 4 122,18 14  989,71 4 122,18 14  989,71 

VIII. Wartości sprzedanych 

towarów i materiałów 
2 305 554,95 3 100 372,23 2 305 554,95 3 100 372,23 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-
B) 

124 012,24 45 712,72 124 012,24 45 712,72 

D. Pozostałe przychody 
operacyjne 

520,33 10 815,74 520,33 10 815,74 

I. Zysk ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Inne przychody operacyjne 520,33 10 815,74 520,33 10 815,74 

E. Pozostałe koszty operacyjne 424,50 0,00 424,50 0,00 

I. Inne koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 

F. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D-E) 

124 108,07 56 528,46 124 108,07 56 528,46 

G. Przychody finansowe 568,83 2 983,33 568,83 2 983,33 

I. Odsetki: 568,83 337,40 568,83 337,40 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Inne 0,00 2 645,93 0,00 2 645,93 

IV. Dywidendy i udziały w 
zyskach 

0,00 0,00 0,00 0,00 

H. Koszty finansowe 12 531,23 16 432,02 12 531,23 16 432,02 

I. Odsetki: 12 531,23 16 432,02 12 531,23 16 432,02 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) 

112 145,67 43 079,77 112 145,67 43 079,77 

J. Zysk (strata) brutto (I±J) 112 145,67 43 079,77 112 145,67 43 079,77 
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K. Podatek dochodowy 23 698,00 12 970,00 23 698,00 12 970,00 

L. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

M. Zysk (strata) netto (K-L-M) 88 447,67 30 109,77 88 447,67 30 109,77 

 

 

 

8.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 
DEKTRA SA za I kwartał 2020  r. wraz z danymi 
porównawczymi 

 

Treść 
01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

A. Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

(320 526,27) (539 402,12) (320 526,27) (539 402,12) 

I. Zysk (strata) netto 88 447,67 30 109,77 88 447,67 30 109,77 

II. Korekty razem (408 973,94) (569 511,89) (408 973,94) (569 511,89) 

1. Amortyzacja 12 955,08 12 659,25 12 955,08 12 659,25 

2. (Zysk) straty z tytułu różnic 
kursowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy) 

(562,76) (0,08) (562,76) (0,08) 

4. (Zysk) strata z działalności 
inwestycyjnej 

424,50 0,00 424,50 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Zmiana stanów zapasów 152 725,61 959 336,44 152 725,61 959 336,44 

7. Zmiana stanu należności (1 078 011,92) (1 383 468,92) (1 078 011,92) (1 383 468,92) 

8. Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

503 760,61 (157 979,51) 503 760,61 (157 979,51) 

9. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

(265,06) (59,07) (265,06) (59,07) 

10. Inne korekty 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

23 291,26 (31 252,78) 23 291,26 (31 252,78) 

I. Wpływy 23 562,76 337,40 23 562,76 337,40 
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1. Zbycie wartości rzeczowych 
aktywów trwałych 

23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 

2. Z aktywów finansowych, w tym: 562,76 337,40 562,76 337,40 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 562,76 337,40 562,76 337,40 

- dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 

- odsetki 562,76 337,40 562,76 337,40 

- inne wpływy z aktywów 
finansowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 271,50 31 590,18 271,50 31 590,18 

1. Nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych 

271,50 31 590,18 271,50 31 590,18 

2. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 
długoterminowe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
finansowej 

200 000,00 461 690,12 200 000,00 461 690,12 

I. Wpływy 200 000,00 462 027,44 200 000,00 462 027,44 

1. Wpływy netto z emisji akcji 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki, inne 200 000,00 462 027,44 200 000,00 462 027,44 

3. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 337,32 0,00 337,32 

1. Dywidendy i inne wypłaty na 
rzecz właścicieli 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Odsetki 0,00 337,32 0,00 337,32 

4. Płatności z umów leasingu 
finansowego 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

D. Przepływy pieniężne netto, 
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 

(97 235,01) (108 964,78) (97 235,01) (108 964,78) 

E. Bilansowa zmiana stanu 
środków pieniężnych 

(97 235,01) (108 964,78) (97 235,01) (108 964,78) 

- zmiana stanu środków 
pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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F. Środki pieniężne na początek 
okresu 

352 538,01 126 855,36 352 538,01 126 855,36 

G. Środki pieniężne na koniec 
okresu (F+/-D), w tym: 

255 303,00 17 890,58 255 303,00 17 890,58 

 

 

8.4. Jednostkowe zestawienie zmian na kapitale własnym 
DEKTRA SA za I kwartał 2020  r. wraz z danymi 
porównawczymi 

 

Wyszczególnienie 
01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

01.01.2020– 
31.03.2020 

01.01.2019– 
31.03.2019 

I. Kapitał własny na początek okresu 3 326 858,65 3 716 318,00 3 326 858,65 3 716 318,00 

1. Kapitał własny na początek okresu 

po korektach 
3 326 858,65 3 716 318,00 3 326 858,65 3 716 318,00 

1.1. Kapitał zakładowy na początek 

okresu 
110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 

1.1.1 Zmiany kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. Kapitał zakładowy na koniec 

okresu 
110 400,00 110 400,00 110 400,00 110 400,00 

4.1 Kapitał zapasowy na początek 

okresu 
1 667 518,00 1 770 497,40 1 667 518,00 1 770 497,40 

4.1.1. Zmiana kapitału zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 

- emisji akcji powyżej wartości 

nominalnej 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- z podziału zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

- wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 0,00 

- utworzenie kapitału rezerwowego 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec 

okresu 
1 667 518,00 1 770 497,40 1 667 518,00 1 770 497,40 
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6.1 Zmiany pozostałych kapitałów 

rezerwowych 
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

a) zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na 

koniec okresu 
1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

7.1 Zysk / (strata) z lat ubiegłych na 

początek okresu 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.1. Zysk z lat ubiegłych na 

początek okresu 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek 

okresu, po korektach 
0,00 0,00 0,00 0,00 

a) zwiększenia 548 940,65 835 420,60 548 940,65 835 420,60 

- z tytułu przeniesienia 

ubiegłorocznego wyniku finansowego 
548 940,65 835 420,60 548 940,65 835 420,60 

b) zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu odpisów z zysku netto 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu podziału zysku – wypłata 

dywidendy 
0,00 0,00 0,00 0,00 

- z tytułu podziału zysku – zasilenie 

kapitału zapasowego 
0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec 

okresu 
548 940,65 835 420,60 548 940,65 835 420,60 

7.4. Zysk / (Strata) z lat ubiegłych na 

koniec okresu 
548 940,65 835 420,60 548 940,65 835 420,60 

8. Wynik netto 88 447,67 30 109,77 88 447,67 30 109,77 

a) zysk netto 88 447,67 30 109,77 88 447,67 30 109,77 

b) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) strata 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu 3 415 306,32 3 746 427,77 3 415 306,32 3 746 427,77 

III. Kapitał własny, po 

uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku 

3 415 306,32 3 746 427,77 3 415 306,32 3 746 427,77 
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9. Działalność Grupy Kapitałowej 

 
9.1. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w okresie objętym 
raportem  

 

1    

I  kwartał  to  zwyczajowo  okres przygotowań do pełn i  sezonu,  k tóry polega na 

poszuk iwaniu nowych i  wzmacnianiu re lacj i  z ak tualnymi kontrahentami oraz 

prezentowaniu ofer ty handlowej  na kolejny sezon.  Niestety w roku 2020 te zwyczajowe 

dzia łania zostały zaburzone .  W  opisywanym kwarta le mia ło miejsce istotne wydarzenie 

wpływające na aktualną i  przyszłą sytuację Emitenta. W  2020 roku na kontynenc ie 

europejsk im masowo pojaw ia ły s ię zakażen ia wirusem SARS -CoV-2,  w tym w mies iącu 

marcu 2020 roku of ic ja ln ie potwierdzono wystąpienie tego wirusa w Polsce.  

W dniu 14 marca 2020 r.  ogłoszony zosta ł stan zagrożenia epidemicznego w 

związku z zakażeniami wirusem SARS -CoV-2 (rozporządzenie Min istra Zdrowia z dnia 13 

marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospol i tej  Polsk iej  stanu 

zagrożenia epidemicznego. Stan zagrożenia epidemicznego oznacza sytuację prawną 

wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzyk iem wystąpienia ep idemii  w celu 

podjęcia okreś lonych w ustawie dzia łań zapobiegawczych (ar t .  2 pkt 23 ustawy z dnia 5 

grudnia 2008 r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi 

( tekst jednol i t y Dz.U.  z 2019 r.  poz.  1239,  z późn. zm.;  dalej :  ustawa o c horobach 

zakaźnych).  

W dniu 20 marca 2020 r.  ogłoszono s tan epidemi i w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2 (rozporządzenie Min istra Zd rowia z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospoli tej  Polsk iej  stanu epidemii,  Dz.  U.  z 

2020 r. ,  poz.  491).   

Stan epidemi i –  zgodnie z ar t .  2 pkt 22 ustawy o chorobach zakaźnych –  to  

sytuacja prawna wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii  w 

celu podjęc ia okreś lonych w ustawie dzia łań przec iwepidemicznych i  zapobiegawczych  

dla zminimal izowania skutków epidemi i.   

Powyższe wydarzenia zapoczątkowały wprowadzanie różnego rodzaju ograniczeń,  

w tym zalecenia lub wręcz obowiązek izo lac j i  ludzi ,  ograniczenia w przemieszczaniu s ię 

ludzi ,  zakazie świadczenia n iek tórych rodzajów us ług  oraz zakazu prowadzenia 

dzia ła lnośc i w okreś lonych obiektach, a także reglamentowaniu dostępu do dzia ła lności  

handlowych czy us ługowych.   
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Dla Emitenta w praktyce oznaczało to w pierwszej  kolejnośc i zmianę organizacj i  

pracy,  mającą na celu ochronę pracowników. Od początku wprowadzenia zaleceń co do 

pozostania w domach,  wstrzymane zosta ły spotkania handlowców  z kontrahentami. 

Zmiany w organizacj i  pracy obję ły również podmioty współpracujące,  k tóre wymusi ły 

zm iany w funkcjonowaniu przeds iębiorstwa Emitenta.  

W  okresie I  kwarta łu zmniejszono l iczbę zamówi eń na wyroby budowlane,  k tóre 

z uwagi  na ograniczenia w przemieszczaniu i  za lecenia izo lacj i  domowej były z jednej 

strony w mniejszym stopniu dystrybuowane a z drugiej  również w mniejszym stopniu 

wykorzystywane.  W  miesiącu marcu zauważalne były także opóźnienia w terminowym 

regulowaniu b ieżących p łatnośc i przez kontrahentów. Powyższe ogranicza prowadzenie 

dzia ła lnośc i w dotychczasowy sposób.  

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wpływa na b ieżącą dzia ła lność Emitenta i  jeg o 

kontrahentów. Przeds iębiorcy zmuszeni  byl i  wprowadzić  ograniczenia w prowadzonej  

dzia ła lnośc i,  mające na celu ochronę ludzi  przed zakażeniem. Reglamentacje zachowań 

wynikające z nakazów o charakterze administracyjnym (kwarantanny,  zamknięte szkoły i  

inne)  ograniczały popyt  na towary handlowe oferowane przez Emitenta,  choc iaż zdarzały 

s ię również sytuacje, że przyspieszano decyzję o złożeniu zamówienia z obawy 

o późniejsze większe utrudniania w dostarczeniu towaru.  Emitent  otrzymuje realn ie mniej  

zamówień,  a dostosowując s ię do sytuacj i  f inansowej  kontrahentów w niektórych 

sytuacjach wydłużył  terminy p łatnośc i.  

Aktualn ie Emitent n ie jest w stanie oszacować w jak im stopniu stan epidemii i  jego 

następstwa wpłyną na jego sytuację f inansową.   

 

2  

W  dniu 17 marca 2020 r.  nastąpi ło  uzgodnienie i  podpisanie p lanu połączenia  

spółk i  Dektra SA (dale j  również:  „Spółka Przejmująca”)  oraz jej  spółk i za leżnej  t j .  Indiver 

SA (dalej  również:  „Spółka Przejmowana”) .  

 

Połączenie zostanie dokonane na podstawie ar t .  492 § 1 pkt 1 )  Kodeksu spółek 

handlowych przez przenies ienie całego majątku Spółk i  Prze jmowanej  na Spółkę 

Przejmującą. Na skutek połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, a Spółka, 

jako Spółka Przejmująca,  wstąpi  z dniem połączenia we wszystk ie prawa i obowiąz k i  

Spółk i Przejmowanej .  

 

Z uwagi  na fak t,  iż Spółka jako Spółka Przejmująca jes t  jedynym wspóln ik iem 
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Spółk i  Przejmowanej  i  pos iada w kapita le zak ładowym Spółk i  Przejmowanej  100% 

udzia łów połączenie nastąpi  w trybie uproszczonym i  stosownie do:  

 

a)  ar t .  515 § 1 ksh połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia 

kapi ta łu zak ładowego Spółk i jako spółk i przejmującej  oraz bez objęc ia jak ichkolwiek 

udzia łów w kapita le zak ładowym Spółk i  Przejmującej  przez wspóln ików Spółk i 

Przejmowanej ;  

 

b)  ar t .  516 § 6 ksh,  w związku z ar t .  516 § 5 ksh, p lan połączenia zostanie złożony 

w sądzie rejestrowym, n ie będzie jednak podlegać badaniu przez b iegłego, o k tórym 

mowa w art .  502 § 1 KSH i opin ia b iegłego w tym zak res ie n ie będzie sporządzana,  

a nadto zarządy łączących s ię spółek n ie będą sporządzać p isemnych sprawozdań 

uzasadniających połączenie,  o k tórych mowa w ar t .  501 § 1 KSH.  

 

Ze względu na brak podwyższania kapi ta łu zak ładowego Spółk i oraz to,  że 

połączenie n ie powoduje powstania nowych okol icz nośc i  wymagających ujawn ien ia 

w Statuc ie Spółk i i  n ie proponuje s ię żadnych innych zm ian tego Statutu,  n ie przewiduje  

s ię w związku z połączeniem zmiany Statutu Spółk i.  

 

Połączenie Spółek było uzależnione od podjęcia przez Walne Zgromadzenie  

Akcjonar iuszy Spółk i  jako Spółk i  Przej mującej  oraz Zgromadzenie Wspóln ików Spółk i 

Przejmowanej  uchwał zawierających zgodę na połączenie, w tym na Plan Połączenia.  

W dniu 6 maja 2020 roku odbyły s ię Walne Zgromadzenia Akcjonar iuszy,  k tóre 

zaakceptowały połączenie Spółek na opisanych powyżej  zas adach. 

 

3 

W dniu 6 maja 2020 roku odbyły s ię Walne Zgromadzenia Akcjonar iuszy Spółek 

Dektra SA i Indiver SA. W trakcie Zgromadzenia Akcjonar iuszy Emitenta okreś lono 

między innymi zasady wypłaty  dywidendy z częśc i zysku wypracowanego w roku 2019:  

-  na każdą  akcję przys ługuje dywidenda w wysokośc i  0,40 zł  (40/100)  

-  dniem usta lenia prawa do dywidendy jest  dzień 18 czerwca 2020 r.  

-  termin wypłaty dywidendy przypada w dniu  2 l ipca 2020 r.  

Tym samym na dywidendę z zysku za rok 2019 przekazano 441  600 zł .  
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9.2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe 

 
Głównymi odbiorcami towarów oferowanych zarówno przez Spółkę Dektra SA, jak 

również przez Spółkę zależną Indiver SA,  są dystrybutorzy mater ia łów budowlanych,  

g łównie s iec i handlowe,  grupy zakupowe oraz hurtownie wie looddzia łowe.  

Prognozowania wpływu koronawirusa na sferę budownictwa podją ł s ię 12 marca 

2020 roku Adam Rogusk i na łamach Park ietu w publ ikac j i  W irus zarazi  budownictwo?,  

w której  zamieśc i ł  prognozy anal i t yków rynku,  w tym m. in.:  

„Szymon Jungiewicz,  g łówny anal i t yk  rynku budowlanego w f irmie PMR:  

Mamy do czynienia z gigantyczną n iepewnośc ią.  Pierwszy bezpośredni  wpływ 

można przewidywać na te częśc i r ynku,  k tóre narażone są na przerwanie łańcuchów 

dostaw  -  np.  ogniwa fotowolta iczne produkowane w Chinach.  

Budowlańcy n ie mogą pracować zdaln ie,  stąd j eżel i  nas i lą s ię zachorowania 

i  pojawią s ię ogniska wymagające kwarantanny –  na pewno wystąpią opóźnienia 

w real izacj i  inwestycj i .  

Kluczowe znaczenie d la rozwoju rynku budowlanego będą mi eć jednak wpływ 

otoczenia makroekonomicznego i  pol i t yk i inwestycyjnej .  Dziś wszyscy są zgodni co do 

ścinania prognoz tempa wzrostu gospodarczego i  nak ładów inwestycyjnych,  odbi je  s ię to 

z pewnośc ią na n iższych budżetach na budynk i,  szczególn ie w budownictw ie  

komercyjnym, gdzie inwestorzy muszą zorganizować f inansowanie.  W  zdecydowanie 

mniejszym stopniu powinno to dotknąć inwestycj i  inf ras truktura lnych,  jednak tutaj  można 

sobie wyobrazić zagrożenie przek ierowaniem środków na ochronę zdrowia.  

Sytuacja jest  bardzo dynamiczna –  jeżel i  rozprzestrzenianie s ię wirusa zostanie 

zahamowane, s i ln ie wyhamowany rynek może szybko przyspieszyć,  pytanie tylko,  czy 

wróc i  do tych poziomów aktywnośc i,  k tóre były notowane przed wybuchem epidemii .”  

Damian Kaźmierczak, g łówny eko nomista Polsk iego Związku Pracodawców 

Budownic twa:  

„Budownic two powinno odczuć skutk i epidemii koronawirusa w mniejszym stopniu 

n iż branża logistyczna, t ranspor towa, czy turys tyczna. W iększość dużych f irm 

budowlanych wprowadza rygorystyczne procedury w zak res ie przeciwdzia łania 

rozprzestrzenianiu s ię choroby,  k tóre polegają na zachęcaniu pracowników biurowych do 

pracy zdalnej ,  anulowaniu szkoleń, ograniczaniu kontaktów i  wyjazdów s łużbowych oraz 

przestrzeganiu zasad h igieny na budowach.  Wprowadzone obostrze nia mogą utrudnić 
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funkcjonowanie przedsiębiorstw,  spowolnić  proces decyzyjny i  wygenerować ogromne 

problemy organizacyjne i  f inansowe w sytuac j i ,  gdy pracownicy n ie będą miel i  możl iwośc i  

świadczenia pracy w związku z decyzją o chorobie i  kwarantannie dużej  części 

personelu. Tak ie zagrożenie w is totny sposób wpł ywa na wzrost ryzyka opóźnień 

w real izacj i  obiektów inf rast ruktura lnych i  kubaturowych,  jednak skala tego zjawiska jest  

na tym etapie bardzo t rudna do przewidzenia.  

Do opóźnień robót budowlanych mogą przyczynić s ię także zerwane łańcuchy 

dostaw już n ie tylko z k ierunku chińsk iego, a le paral iż zaczyna obejmować cały rynek 

europejsk i.  Problem ten dotyczy przede wszystk im dostaw maszyn,  urządzeń i  n iek tórych 

mater ia łów budowlanych,  natomiast  w mniejszym s topniu odnos i s ię do surowców, 

k tórych produkcja ma bardzie j  lokalny charakter,  np.  k ruszyw.  

Z powodu koronawirusa inwestorzy powinni być przygotowani  na napływ roszczeń 

wykonawców o przedłużenie czasu na ukończenie robót  lub o dodatkową płatność.  Będą 

oni  chc ie l i  w ten sposób uniknąć nal iczenia kar  umownych za n iedotrzymanie terminu 

real izacj i  inwestycj i  w związku z epidemią i  zm inimal izować koszty tego opóźnienia,  

k tóre będą musie l i  z  tego tytu łu ponieść.  W  niektórych przypadkach pomocne może 

okazać s ię skorzystanie z pak ietu antykryzysowego przygotowywanego przez polsk i rząd 

w zakres ie dostępu do taniego kapitału obrotowego i  elas tycznego podejścia do rozl iczeń 

z f iskusem.”  

 

O wpływie epidemi i na dynamikę sprzedaży deta l icznej  w marcu 2020 roku 

informuje Główny Urząd Statystyczny w dniu 22 kwietn ia 2020 roku:  

„Sprzedaż deta l iczna w cenach s ta łych w marcu 2020 r.  była n iższa n iż przed 

rok iem o 9,0% (wobec wzrostu o 1,8% w marcu 2019 r.) .  W  porównaniu z lu tym 2020 r.  

miał  miejsce spadek sprzedaży deta l icznej  o 3,3%. W  okresie s tyczeń -marzec 2020 r.  

wzrost sprzedaży r /r  wyniós ł  0,7% (wobec wzrostu o 4,1% w 2019 r. )  

Wprowadzenie w marcu br.  s tanu zagrożen ia epidemicznego,  a następnie stanu 

epidemii i   związane z tym znaczne ograniczenie w handlu deta l icznym w n iektórych 

obiektach handlowych is totn ie wpłynęły na wielkość dokonywanych zakupów i 

real izowaną sprzedaż detal iczną. W  marcu 2020 r.  w porównaniu z analogicznym 

okresem 2019 r.  sprzedaż deta l iczna (w cenach sta łych) spadła w większości  grup. 

Wśród grup o znaczącym udzia le w sprzedaży deta l icznej  „ogółem” znaczne 

zmniejszenie sprzedaży wykazały podmioty handlujące pojazdami samochodowymi, 

motocyk lami,  częśc iami (o 30,9%) oraz pal iwami sta łym i, c iek łymi i  gazowymi (o 12,5%). 

Spośród grup o niższym udzia le w s przedaży deta l icznej  „ogółem” największy spadek  

sprzedaży odnotowano w grupie „ tekstyl ia ,  odzież,  obuwie”  (o 49,6%). W zrost sprzedaży 
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detal icznej  wykazały natomiast jednostk i sprzedające farmaceutyk i,  kosmetyk i i  sprzęt  

ortopedyczny (o 8,8%), a także żywność, napoje i  wyroby tytoniowe (o 2,5%)  

W związku z ograniczeniem handlu wybranymi towarami w tradycyjnych sk lepach 

odnotowano wzrost sprzedaży deta l icznej  przez Internet ,  udzia ł te j  sprzedaży (w cenach 

b ieżących) wzrós ł z 5,6% w lutym br.  do 8,1% w marcu b r.  Wysok i udzia ł  sprzedaży 

przez Internet wykaza ły przeds iębiorstwa zak lasyf ikowane do grupy „ tekstyl ia ,  odzież, 

obuwie”  (udzia ł  ten wzrós ł w marcu br.  do 35,6%, podczas gdy w lutym br.  stanowi ł  on 

17,4%), a także podmioty z grupy „prasa ,  książk i ,  pozosta ła sprzedaż 

w wyspecja l izowanych sk lepach” (wzrost udzia łu z poziomu 17,0% w lutym br.  do 26,2% 

w marcu br.)  i  „meble, r tv,  agd”  (odpowiednio wzros t  z 9,6% w lutym br.  do 24,5% 

w marcu br.) ”  

Wpływ pandemii na sferę gospodark i opisuje również Ins tytut Rozwoj u 

Gospodarczego SGH w publ ikacj i  „Koniunktura w przemyśle.  MARZEC 2020.  Badanie 

okresowe IRG SGH nr  378: „  W  marcu odnotowano pierwsze skutk i  epidemi i w przemyśle 

przetwórczym. Przeds iębiorstwa informują o załamaniu koniunktury.  

Ogólny wskaźnik  koniunktur y w przem yśle przetwórczym IRG IND zmniejszył  

swoją war tość w c iągu mies iąca o 18 pkt. ,  do poziomu -28,8 pkt.  Jest  n iższy od wartośc i 

sprzed roku o 28,5 pkt.  Obecna wartość wskaźnika jes t  zb l iżona do najn iższej  wartośc i 

z 2009 r. ,  dna kryzysu f inansowego. Spadek war tośc i wskaźnika odnotowały zarówno 

f irmy prywatne jak  i  publ iczne. Zmniejszyły s ię salda produkcj i ,  zamówień w ujęciu 

ogółem, cen,  zapasów, zatrudnienia oraz sytuacj i  f inansowej .  Głębokość odnotowanych 

spadków  jest  największa w histor i i  badania.  Najniższą wartość w tym badaniu, 56,4 pkt. ,  

odnotowano dla pytania o ogólną kondycję gospodark i  polsk iej .  Przeds iębiors twa są 

wyjątkowo zgodne w ocenie stanu b ieżącego.  Także oczek iwania są zgodne i  bardzo 

pesymistyczne.  Salda oczek iwań przyję ły bardzo n i sk ie wartości ujemne. Najn iższą 

war tość,  -77,2 przyję ło saldo pytania  o ocenę przyszłej  sytuacj i  gospodarczej  w kraju.  

Bardzie j  pesymis tyczne są oczek iwania f irm prywatnych.  W  przekroju według g łównych 

grup produktowych największe pogorsze nie koniunktury miało miejsce 

w przeds iębiorstwach produkujących dobra inwestycyjne  i  t rwałe dobra konsumpcyjne.  

W przekroju według wie lkości  f i rm największe pogor szenie koniunktury odnotowano 

w f i rmach zatrudniających od 51 do 250 oraz ponad 500 pracowników. W przekroju 

regionalnym największe pogorszenie mia ło miejsce w regionie południowo zachodnim 

i  województwie mazowieck im.  
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Komentarz szczegółowo opisujący czynniki i  zdarzenia kształtujące wynik 

f inansowy I  kwartału 2020  r.  

 

Na wynik  f inansowy I kwarta łu w porównaniu  do analogicznego okresu roku 

ubiegłego wpłynęło k i lka e lementów, do k tórych należy zal iczyć przede wszystk im  

obniżenie kosztów magazynowania,  obniżenie  kosztów f inansowych związanych 

w głównej  mierze  z pożyczkami zac iągniętym i w roku 2018,  których częściowa spłata 

miała miejsce w końcówce roku 2019,  a także n ie ponoszeniem kosztów kredytowania 

w rachunku b ieżącym  z uwagi na rezygnację z tego sposób  f inansowania . Ponadto 

z uwagi na epidemię wirusa Covid -19 zrezygnowano z udziału w targach oraz 

zawieszono wy jazdy do k l ientów, tym samym obniżono war tości n iek tórych kosztów.  

Znacząca wartość obniżonych kosztów us ług obcych dotyczy zmniejszenia kosztów 

t ranspor tu z uwagi na mniejszą  sprzedaż w I  kwarta le 2020 roku  (mniej  o 41 tys.) .   

 

 

10. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w  okresie 
objętym raportem podejmowano w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności  
 

W przedstawianym w raporc ie kwartale Emitent  koncentrował  s ię na b ieżącej  

sprzedaży,  w tym poprzez sk lep internetowy,  k tóry c ieszył  s ię zwiększonym 

zainteresowaniem z uwagi na zagrożenia związane z wirusem covid -19.  Niezależnie od 

zwiększonego zainteresowania sprzedażą internetową,  dotychczasowy sposób 

prowadzenia sprzedaży u legł  ograniczeniom, co zosta ło szerzej  opisane w pkt.  9.1.  

 

 

11. Stanowisko odnośnie realizacji prognoz finansowych  
 

Emitent n ie podał prognoz wyników f inansowych na rok 2020 .  

 

 

12. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej DEKTRA SA  

 

Na dzień 31 marca 2020  r.  zatrudnienie w Grupie Kapi ta łowej  DEKTRA SA, 

w przel iczeniu na pełne etaty,  wynos i ło  18 osób i  było analogiczne z  zat rudnieniem 
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w dniu 31.03.2019 r.  

 

13. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz 
harmonogramu ich realizacji, o których mowa w § 10 pkt 
13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego 
Systemu Obrotu  

 

Nie dotyczy.  

 

14. Oświadczenie Zarządu DEKTRA SA dotyczące informac ji 
finansowych za I kwartał 2020  roku i danych 
porównawczych 
 

Zarząd oświadcza, że według jego naj lepsze j  wiedzy,  dane f inansowe za  I  kwarta ł 

2020 roku i  dane porównywalne sporządzone zosta ły zg odnie z przepisami 

obowiązującymi Spółkę, a zawar te w n ich informacje odzwierciedlają prawdziwy obraz 

rozwoju i  os iągnięć f irmy.  


