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Szanowni Państwo,

Drugi kwartał 2012 roku to dla spółki Dektra SA przede wszystkim okres intensywnych prac 
związanych z inwestycją w produkcję siatki podtynkowej z włókna szklanego. Koncentracja 
naszych działań związanych ze wspomnianą inwestycją, zaowocuje w III kwartale br. rozpoczęciem 
produkcji siatki, która dołączy do grona produktów sygnowanych własną marką. Tymczasem pragnę 
podsumować miniony okres rozliczeniowy i  ukazać perspektywy, które będą kształtować wyniki 
Spółki Dektra SA w najbliższej przyszłości.

W II kwartale nasiliły się problemy branży budowlanej – głównego odbiorcy produktów Dektra SA.
Symptomami wspomnianej sytuacji w budownictwie były: opóźnienia w realizacji płatności za 
zamówiony towar, zmniejszony popyt i odczuwalny pesymizm co do przyszłości sektora 
budowlanego.

Rynek siatki podtynkowej jest wciąż zdominowany przez produkty sprowadzane do kraju 
z naruszeniem procedur celnych. Faktem jest, że działania podejmowane przez polskie służby celne 
oraz administrację UE przynoszą skutki, jednak są one powolne, stąd utrzymujący się niezadowalający 
stan rzeczy.

Fakt, iż Spółka Dektra SA nie uczestniczy w handlu siatką podtynkową 
sprowadzaną z celowym pominięciem cła, skutkuje niemożnością konkurowania
z produktami, których import jest niezgodny z  obowiązującymi procedurami,
i tym samym stanowi główną przyczynę słabszych niż ubiegłoroczne wyników 
finansowych.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż sprzedaż folii utrzymuje się na wysokim poziomie i jest  większa 
niż w II kwartale 2011 roku. 

Aby zminimalizować skutki niekorzystnej sytuacji w branży budowlanej, poszerzyliśmy krąg 
kontrahentów o odbiorców detalicznych, takich, jak niewielkie firmy wykonawcze, oraz pozyskaliśmy 
nowych odbiorców sieciowych. Umożliwiło to zwiększenie sprzedaży  atestowanych folii budowlanych 

1. LIST DO AKCJONARIUSZY
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i paroizolacyjnych o 264% w porównaniu do II kwartału 2011 r. Wzrósł także wolumen sprzedaży 
siatki podtynkowej Dektra 145. W przypadku tego produktu sprzedaż wzrosła o 269%.

Zarząd Spółki, dziękując wszystkim akcjonariuszom za ich zaufanie i udział w dynamicznym rozwoju 
Spółki, pragnie zapewnić, że również w kolejnych okresach sprawozdawczych będzie dbał o osiągane 
wyniki finansowe.
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Z poważaniem
Maciej Stefański

Prezes Zarządu
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3. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW 
I STRAT
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WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU (tys. PLN)
STAN NA: 30.06.2012 30.06.2011

Kapitał własny 3 688 2 790
Zobowiązania długoterminowe 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 1 948 3 366

Należności długoterminowe 0 0
Należności krótkoterminowe 2 689 2 550

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 749 730

WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKU I STRAT (tys. PLN)
II KWARTAŁ
01.04.2012 -
30.06.2012

II KWARTAŁ
01.04.2011 -
30.06.2011

ZMIANA NARASTAJĄCO
01.01.2012 -
30.06.2012

NARASTAJĄCO
01.01.2011 -
30.06.2011

ZMIANA 

Przychody netto ze sprzedaży 3 752 4 730 - 21 % 6 797 8 551 - 21 %
Zysk (strata) ze sprzedaży 331 381 - 13 % 543 935 - 42 %
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 300 379 - 21 % 512 930 - 45 %

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 334 576 - 42 % 558 1 135 - 51 %
Amortyzacja 6 19 - 68 % 12 38 - 68 %

EBITDA 340 595 - 43 % 570 1 173 - 51 %

Zysk (strata) brutto 334 576 - 42 % 558 1 135 - 51 %
Zysk (strata) netto 227 464 - 40 % 481 916 - 47 %
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Dnia 11 kwietnia br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą 
Dektra SA, w trakcie którego zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 
2011 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. Ponadto rozpatrzono
i zatwierdzono wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto Spółki za 2011 rok oraz 
wypłaty dywidendy. Na wypłatę dywidendy, która nastąpiła dnia 16 maja br., przezna-
czono 1.650.000 zł, co stanowi 98% zysku wypracowanego przez Emitenta w 2011 roku. 
Pozostałą część zysku netto, w wysokości 30.789,54 zł, przeznaczono na kapitał zapasowy.

2

W kwietniu Emitent wziął udział w podwyższeniu kapitału Spółki Indiver SA o łączną kwotę 
1,1 mln zł, która została przeznaczona na zakup i instalację linii do produkcji siatki podtynkowej 
z włókna szklanego. Konsekwencją podwyższenia kapitału w Spółce Indiver był wzrost udziału 
Emitenta w kapitale zakładowym do 80%. Działania te wpisują się w plany Emitenta, zakładające 
osiągnięcie poziomu 85-90% udziałów w kapitale zakładowym spółki do końca bieżącego roku.

3

Dnia 16 maja br., zgodnie z uchwałą ZWZA, nastąpiła wypłata dywidendy. Jej 
wysokość wyniosła 1,5 zł na akcję, jej stopa zaś na dzień wypłaty wynosiła 11,54%.

4

W miesiącu maju Emitent rozwiązał „Umowę o pełnienie funkcji animatora rynku w  Alterna-
tywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w  Warszawie 
SA” z Domem Maklerskim PKO Banku Polskiego, który tym samym z dniem 31 sierpnia br. 
przestanie pełnić funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta. W oparciu o nową umowę, funkcję tę, 
począwszy od dnia 1 września br., pełnić będzie NWAI Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie.

5

W minionym kwartale przedstawiciel Emitenta kontynuował prace w Komitecie Technicznym
nr 214 ds. Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych 
w  Budownictwie przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, natomiast przedstawiciel 
Spółki zależnej Indiver uczestniczył w pracach Komitetu Technicznego nr 305 ds. Społecznej 
Odpowiedzialności. Działania przedstawicieli Emitenta oraz Spółki Indiver obejmowały

4. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
4.1. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w okresie objętym raportem
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m.in. prace nad kształtem normy ISO 26000, która ma zostać opublikowana w lutym 2013 roku.

6

W zakończonym okresie sprawozdawczym Emitent koncentrował się na realizacji inwestycji 
związanej z rozpoczęciem produkcji siatki podtynkowej z włókna szklanego przez Spółkę zależną 
Indiver SA. Wspomniana inwestycja, będąca największą w historii Spółki, jest realizowana zgodnie 
z harmonogramem, dzięki czemu Emitent może zapewnić, że produkcja siatki podtynkowej z włókna 
szklanego rozpocznie się już w III kwartale 2012 r. 

4.2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
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4.2.1. Cła antydumpingowe

W ocenie Emitenta sytuację na rynku siatki podtynkowej z włókna szklanego wciąż kształtuje 
dominująca obecność produktów sprowadzanych do kraju z  naruszeniem procedur celnych. 
Najważniejszym produktem w ofercie Emitenta zawsze była siatka podtynkowa. Emitent importując 
wspomniany produkt zgodnie z obowiązującymi regulacjami celnymi, nie może konkurować 
z przedsiębiorcami, których import odbywa się z bezprawnym omijaniem cła antydumpingowego.
Z  satysfakcją przyjmujemy fakt, że działania podejmowane przez polskie służby celne 
oraz administrację UE przynoszą skutki, trwają kolejne postępowania kontrolne. Procedury 
takie wszczęła zarówno Sekcja Ryzyka UC Gdańsk, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych, jak również Ministerstwo Finansów. Istotny jest fakt, że w dniu 23.05.2012 r. Komisja 
Europejska wszczęła kolejne dochodzenie dotyczące możliwego obchodzenia środków 
antydumpingowych. Siatka podtynkowa importowana przez Malezję została objęta cłem 
antydumpingowym. Również siatka, której tajlandzkie lub tajwańskie pochodzenie 
deklarują niektórzy importerzy, omijający w ten sposób wysokie cło wyrównawcze,

II Q 2011 II Q 2012 II Q 2011 II Q 2012
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4.2.2. Produkcja siatki podtynkowej

II Q 2011=100% II Q 2012

0

20

40

60

80

100

 Sprzedaż sia tki podtynkowej w II kwarta le 2011 i 2012 r. (poprzedni okres = 100%)

W minionym kwartale na wysokość zysku netto osiągniętego przez Emitenta, miały wpływ jedno-
razowe zdarzenia związane z realizacją inwestycji w produkcję siatki podtynkowej z włókna szklanego. 
Emitent poniósł koszty pozwoleń i aprobat umożliwiających produkcję i sprzedaż materiałów 
budowlanych. Spółka Dektra częściowo partycypowała również w kosztach dostosowania pomieszczeń 
wytwórczych oraz montażu linii produkcyjnej. Emitent zapewnia, że produkcja siatki podtynkowej
z włókna szklanego rozpocznie się jeszcze w III kwartale br.  

4.2.3. Sytuacja w branży budowlanej

Koniunktura w sektorze budowlanym, zdaniem Emitenta, jest nadal słaba. Analizując 
dostępne wyniki badań widać, iż pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw 
budowlanych nastąpiło już w  II półroczu 2011 r., w  I kwartale 2012 r. warunki 
finansowe uległy dalszemu pogorszeniu – wskaźnik rentowności netto firm 
budowlanych, zgodnie ze statystykami GUS, był ujemny i wyniósł minus 1%, skutkiem czego również 
wyniki osiągane przez przedsiębiorców w II kwartale są znacznie poniżej oczekiwań. Opierając się 
na wynikach badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, dla przeważającej części 
przedsiębiorców salda produkcji są co prawda dwucyfrowymi liczbami dodatnimi, 

jest pod obserwacją Komisji Europejskiej, która oficjalnie potwierdzi, czy  zaistniał 
dumping. Wszystkie wspomniane działania w ocenie Emitenta przyczynią się 
do znacznego ograniczenia prób omijania cła antydumpingowego, a tym samym przywrócą 
równe szanse dla wszystkich importerów.

II Q 2011 II Q 2012
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lecz w porównaniu z II kwartałem minionego roku są mniejsze o około 20 punktów, co 
świadczy, że sezonowy wzrost wielkości produkcji jest wyraźnie słabszy niż przed rokiem. 
Mimo rozpoczęcia sezonu wiosenno-letniego, także ogólny poziom zatrudnienia w sektorze 
budowlanym uległ zmniejszeniu. Obserwując zmianę wysokości cen, można zauważyć, 
iż w  porównaniu z poprzednim kwartałem, odsetek zakładów budowlanych informujących 
o  spadku cen prawie się podwoił i wynosi obecnie 21%. Zmniejsza się również 
saldo zamówień w portfelach zakładów budowlanych, które w  porównaniu 
z II kwartałem 2011 r. jest mniejsze o 20 punktów. To sprawia, że w II kwartale br. wskaźnik 
optymizmu przedsiębiorców budowlanych, podobnie jak w I kwartale 2012 r., pogorszył się. 
Wyniki badania „Budownictwo w Polsce. Pierwsza połowa 2012 roku”, przygotowanego przez firmę 
doradczą KPMG, CEEC Research oraz agencję badawczą Norsta, wskazują, że większość (69%) 
firm budowlanych spodziewa się, że w 2012 roku w polskim sektorze budowlanym nastąpi spadek 
produkcji. Zgodnie z prognozami uczestników rynku, może on obniżyć się nawet o 6,8%. 
Oszacowana przez Emitenta średnia wartość zamówień osiąganych przez Spółkę Dektra SA, 
w związku z przedstawioną powyżej sytuacją w sektorze budowlanym, jest
niższa  o 30-40% niż w latach poprzednich. Wielu dystrybutorów materiałów budowlanych, 
stanowiących główną grupę kontrahentów Emitenta, wciąż ma opóźnienia w  ściąganiu należności 
za dostarczony towar. Szereg firm budowlanych, będących ich odbiorcami, zmaga się z kolei 
z nieterminowymi płatnościami za wykonywane prace i usługi. Jednocześnie Emitent, kontynuując 
politykę stałego monitoringu i konsekwentnego egzekwowania spłat swoich należności, dzięki 
rozszerzeniu skali działalności i pozyskaniu nowych odbiorców sieciowych i detalicznych, 
pomimo wspomnianych niekorzystnych tendencji, odnotował wzrost sprzedaży Spółki Dektra SA
dla branży budowlanej. Dowodem tego są osiągnięte w czerwcu br. wyniki, które są lepsze 
niż te w roku poprzednim. W porównaniu z analogicznym okresem w  roku ubiegłym, sprzedaż 
atestowanych folii budowlanych i paroizolacyjnych wzrosła o 264%. Wzrosty sprzedaży utrzymują 
się również w przypadku innych produktów dla budownictwa, tj. folii dachowych, izolacji 
fundamentów, folii PCV oraz geowłóknin. Wyjątek stanowi siatka podtynkowa z włókna 
szklanego. 

9

4.2.4. Sytuacja w branży rolniczej

Aktualne wyniki badań IRG SGH wskazują na nieco gorszą od ubiegłorocznej koniunkturę 
w  rolnictwie, będącym drugim, obok budownictwa, sektorem docelowym dla Emitenta. Emitent 
pragnie podkreślić, iż kondycja sektora rolniczego, mimo trwającej dekoniunktury, jest dużo 
korzystniejsza niż sytuacja w branży budowlanej. Ogólny wskaźnik przychodów pieniężnych jest 
minimalnie niższy niż w II kwartale 2011 roku, natomiast znacznie obniżył się poziom nastrojów
rolników w ocenie perspektyw ekonomicznych swych gospodarstw. Jednocześnie, w ocenie 
Emitenta, warto podkreślić, że wspomniany wskaźnik nie odzwierciedla zróżnicowanej sytuacji 
w sektorze rolniczym. Interpretując badania wskaźnika optymizmu i oceny wysokości przychodów 
finansowych, Emitent zauważa, że wskaźnik ten wśród rolników gospodarujących na niewielkim 
areale (do 15 ha) jest bowiem dużo niższy niż te same wskaźniki badane wśród gospodarstw z użytkami 
rolnymi powyżej 50 ha. Podobne dysproporcje widać w ocenie znaczenia dopłat bezpośrednich dla 
osiąganych przychodów. 
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4.2.5. Sprzedaż atestowanych folii budowlanych i paroizolacyjnych

10

Jednocześnie odnotowano nieznaczny wzrost zakupów obrotowych środków produkcji w stosunku 
do analogicznego okresu w roku ubiegłym. W ocenie Emitenta godnym podkreślenia jest fakt, 
że podobnie jak w roku ubiegłym, również w obecnym sezonie utrzymują się korzystne warunki 
atmosferyczne, sprzyjające uprawie kukurydzy. Kukurydza stała się obecnie najpopularniejszą rośliną 
pastewną w Polsce. Jej rola jeszcze bardziej wzrasta z uwagi na zmianę świadomości producentów 
rolnych, którzy stopniowo odchodzą od wypasu bydła na pastwiskach, na rzecz chowu zamkniętego. 
Ważną rolę, jako pasza, odgrywają w nim kiszonki. Ich podstawowym składnikiem jest właśnie 
kukurydza. Wzrost zapotrzebowania na kiszonki i sianokiszonki przekłada się na zwiększenie 
wolumenu sprzedaży folii kiszonkarskich i worków do sianokiszonek znajdujących się w ofercie 
Emitenta.

II Q 2011=100% II Q 2012

0

50

100

150

200

250

300

Sprzedaż a testowanych folii budowlanych i paroizolacyjnych w II kwarta le 2011 i 2012 r. (poprzedni okres -100%)

II Q 2011 II Q 2012



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

W minionym okresie rozliczeniowym Emitent kontynuował działania zmierzające do umocnienia 
swojej pozycji na rynku. Lista kontrahentów poszerzana jest o nowych odbiorców detalicznych 
oraz sieciowych, co skutkuje zwiększeniem sprzedaży folii, w porównaniu z  analogicznym 
okresem w roku ubiegłym. W dalszym ciągu Emitent wykorzystuje również Internet oferując 
produkty takie, jak folie kiszonkarskie oraz worki do sianokiszonek, dostępne w konkurencyjnych 
cenach. Portale społecznościowe są również wykorzystywane przez Emitenta do usprawnienia 
relacji inwestorskich poprzez stały i bliski kontakt dedykowany m.in. analitykom finansowym 
i giełdowym, maklerom, doradcom inwestycyjnym i inwestorom indywidualnym. Emitent 
z dużą satysfakcją może potwierdzić 264% wzrost sprzedaży atestowanych folii budowlanych 
i paroizolacyjnych, wśród których znajdują się sygnowane własną marką folie INBUD i INPAR. 
Miniony kwartał był również okresem przybliżającym Emitenta do zakończenia inwestycji 
w produkcję siatki podtynkowej z włókna szklanego w  Spółce zależnej Indiver. Dzięki terminowej 
realizacji wspomnianej inwestycji jej finalizacja, oznaczająca rozpoczęcie produkcji, będzie miała 
miejsce w III kwartale br. Jednocześnie Emitent pragnie podkreślić, że sprzedaż siatki podtynkowej 
Dektra 145 osiągnęła bardzo wysoki poziom, większy o 269% w porównaniu z II kwartałem 2011 r.

11
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II Q 2011=100% II Q 2012
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Sprzedaż a testowanych folii budowlanych i paroizolacyjnych w II kwarta le 2011 i 2012 r. (poprzedni okres -100%)



5. STANOWISKO ODNOŚNIE REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podał prognoz dotyczących przychodów ze sprzedaży 
oraz zysku netto na rok 2012.

Zarząd oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane dane finansowe za II kwartał 
2012 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Spółkę, a  zawarte w nich informacje odzwierciedlają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć firmy.

6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DEKTRA SA DOTYCZĄCE INFORMACJI 
FINANSOWYCH ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU I DANYCH PORÓWNAWCZYCH
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