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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 

    

    

 

Przedmiotem dzia ła lnośc i  Spółk i  jest  produkcja oraz hur towa dystrybucja 

mater ia łów izo lacyjnych przeznaczonych d la następujących dzia łów gospodark i  

narodowej:  budownic two, ro ln ic two i  przemysł.  

Najważniejszym z n ich d la Spółk i Dektra SA jest  budownictwo,  k tóre Spółka zaopatruje 

m. in . poprzez dostarczanie mater iałów niezbędnych w systemach doc iepleń, suchej 

zabudowie,  izo lacjach,  dekars twie,  budownictwie drogowym  oraz budownictwie 

hydrologicznym. Traf ia tam 61% całkowitej  sprzedaży Spółk i .  

 Drugim odbiorcą Spółk i jest  ro ln ic two i  ogrodnictwo,  w tym sadownic two. Towary 

oferowane przeds iębiorcom ro lnym i ogrodniczym stosowane są przede wszystk im do 
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os łaniania p lonów oraz wytwarzania k iszonek.   

 Trzec ią grupą docelową Spółk i jest przemysł .  Dektra SA dostarcza f ol ie 

opakowaniowe i zabezpieczające d la zak ładów przemysłowych.  

 Spółka dzia ła na obszarze całego kraju.  

 

 

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

Dektra SA. Swoją ofertę k ieruje ona pr zede wszystk im do dużych odbiorców 

sieciowych, grup zakupowych i  wie looddzia łowych hurtowni.  Dzięk i  strategi i  

wypracowanej  przez lata obecnośc i  na rynku budowlanym, doświadczeniu 

i  najwyższej  jakości  oferowanych towarów, Spółka Dektra SA systematycznie 

umacnia swoją pozyc ję, dokonuje kolejnych inwestycj i ,  wprowadzając na rynek 

nowe produkty sygnowane własną marką, s tając s ię l iderem branży izo lacj i  

budowlanych. W  oferc ie Spółk i  można znaleźć następujące wyroby d la 

budownictwa: s iatk i podtynkowe, fo l ie budow lane, izo lacyjne oraz dachowe; płachty 

ochronne; work i na gruz; izo lacje poziome i p ionowe fundamentów; p iank i  

dylatacyjne i  izo lacyjne;  fo l ie o lejo -  i  bitumoodporne;  chemię budowlaną;  fo l ie  pod 

ogrzewanie podłogowe,  włókniny i  geowłókniny,  geomembrany,  fo l ie izo lacyjne 

wykonane z PVC, taśmy uszczeln iające i  geokompozyty.  

      Ważnym odbiorcą produktów oferowanych przez Spółkę Dektra SA jest  ro ln ic two    i  

ogrodnic two. Produkty Spółk i używane są zarówno w uprawie roś l in , jak  i  hodowl i  

zwierząt oraz aranżac j i  ogrodów. Fol ie k iszonkarsk ie, fo l ie ogrodnicze,  fo l ie  
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os łonowe,  fo l ie basenowe, fo l ie do śc iółkowania,  fo l ie transparentne, agrowłókniny,  

s iatk i  ro ln icze,  sznurk i ro ln icze,  fo l ie  do owi jarek, geowłókniny oraz work i  do  

sianok iszonek, produkowane i  dystrybuowane przez Spółkę Dektra SA, od wie lu la t 

pomagają w osłanianiu p lonów, wytwarzaniu wysok iej  jakośc i pasz i  aranżowaniu 

terenów zie lonych. Jest to możl iwe dzięk i kontaktom handlowym, n ie tylko             

z odbiorcami hurtowymi, lecz także z  kontrahentami,  do k tórych Spółka Dektra SA 

doc iera również za pośrednictwem oferty in ternetowej .  

      W ofercie Spółk i  Dektra SA znajdują s ię również produkty o szerok iej  gamie 

zastosowania d la całej  branży przem ysłowej ,  wszędzie tam, gdzie potrzebna jest  

fol ia do zabezpieczan ia i  pakowania towarów, cechująca s ię wysoką jakością i  w 

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

s tretch,  fo l i i  ochronnych barwionych bądź t ransparentnych,  fo l i i  os łonowych,  taśm 

znakujących,  worków, os łonek  i  p łacht ,  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 rynków regionalnych,  są one 

dostępne na terenie całego kraju.  

 

Marka własna 

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

Wspieranie ewolucj i  i  promocja tej  grupy produktów ma dla Emitenta znaczenie 

pr iorytetowe.  Obecnie w oferc ie Emitenta znajduje s ię p iętnaście tak ich produktów. Są to 

przeznaczone dla budownictwa:  fo l ie  INBUD, INPAR, IZOPAR, IFOL -S oraz PREMIUM 

EKO, s iatk i podtynkowe DEKTRA 145, EURONET i EUROPEAN THERMOSYSTEM, 

membrany i  fol ie  dachowe l in i i  IMPREGA i  MAGNUM, fo l ie  k iszonkarsk ie AGRO 

PREMIUM, fo l ie k iszonkarsk ie czarno -bia łe SILOPREMIUM, fo l ie  do owijarek 

AGROBALE, s iatk i do belowania FARMER PREMIUM oraz work i do s ianok iszonk i  d la  

branży ro ln iczej .  Najwyższą jakość tych produktów potwierdzają uzyskane przez 

Emitenta certyf ikaty.  Emitent  odnotowuje ponadto regularny wzrost zainteres owanie 

produktami sygnowanymi marką własną ze st rony odbiorców.  
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 2. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy 
kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego 
raportem kwartalnym  

 

 Na koniec I I I  kwar ta łu 2016 r.  w sk ład Grupy Kapita łowej  Emitent a wchodzi ła  

spółka Indiver SA, w k tórej  Emitent  pos iadał 90%  akcj i  w kapita le zak ładowym. Emitent ,  

jako jednostka dominująca sporządza jednostkowe i  skonsol idowane sprawozdanie 

f inansowe.  

 

 3. Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu, na dzień sporządzania 
raportu 

 

 Wedle wiedzy Emitenta,  na dzień sporządzenia raportu,  jedynym akcjonar iuszem 

pos iadającym ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu był  pan Maciej  Stefańsk i,  

k tóry wraz z osobą powiązaną, pos iadał  łącznie 91,24% głosów.  

 

 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:  

ind iver@indiver.p l  

Akcje seri i  B:  1.000.000 

PKD: 22.23.Z  

Adres strony internetowej:  www.indiver.p l  
Sektor:  wyroby budowlane,  

przeds iębiorstwo produkcyjne  

  

mailto:indiver@indiver.pl#_blank
http://www.indiver.pl/#_blank
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W styczniu 2011 roku DEKTRA SA powoła ła Spółkę INDIVER SA obejmując w  n iej  

100% akcj i .  To właśnie na s trukturze handlowej  DEKTRA SA oparta zosta ła dystrybucja    

i  sprzedaż produktów wytworzonych przez Spó łkę Akcyjną INDIVER, k tórej  zadaniem jes t  

produkcja fo l i i  budowlanej  i  produktów dla ro ln ic twa.  

 

 

Nacisk na n ieustanny rozwój,  konsekwencja w dzia łaniu oraz 

wysoka jakość i  rzete lność to wartośc i,  którymi k ieru je s ię 

Zarząd Spółk i,  real izu jąc postawione p rzed n im cele –  mówi 

Prezes Macie j  Stefański  –  INDIVER SA to jeszcze g łębsze 

„zanurzenie s ię” w rynek mater iałów izo lacy jnych d la 

budownictwa i  ro lnic twa oraz w potrzeby tego właśnie rynku.  

 

Przedmiotem dzia ła lnośc i INDIVER SA jest produkcja i  dystrybucja  wyrobów 

izolacyjnych z tworzyw sztucznych, a w szczególnośc i :  

    atestowanych fo l i i  budowlanych INBUD i IFOL -S 

    atestowanych fo l i i  paro izolacyjnych INPAR, ISOPAR i  PREMIUM EKO  

    fo l i i  ochronnych,  

    fo l i i  opakowaniowych,  

    wysokoparoprzepuszczaln ych membran dachowych IMPREGA PRO i  IMPREGA  

      TOP, 

    fo l i i  dachowych wstępnego kryc ia MAGNUM,  

    s iatek podtynkowych z włókna szk lanego DEKTRA -145, EURONET oraz European     

      Thermosystem, 

    worków do s ianok iszonek,  

    worków do gruzu.  

 

W ramach przyjętego k ierunku rozwoju,  Zarząd Spółk i zamierza konsekwentnie:  

    wprowadzać do ofer ty nowe wyroby,  

    nadawać im innowacyjne właśc iwośc i,  

    rozszerzać i  unowocześniać park  maszynowy,  

    podnos ić  kwal i f ikac je personelu  
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 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu oraz 
rachunku zysków i strat  

 

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu w tysiącach złotych  

 

 Stan na 30.09.2016 Stan na 30.09.2015 

Kapitał własny 3.405 3.548 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 2.595 2.483 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 3.355 2.294 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 483 287 

 

 

Wybrane skonsolidowane dane f inansowe z rachunku zysków i  strat  

w tysiącach z łotych  

 

  

III kwartał 

01.07.2016-

30.09.2016 

III kwartał 

01.07.2015-

30.09.2015 

Zmiana 

% 

Narastająco 

01.01.2016-

30.09.2016 

Narastająco 

01.01.2015-

30.09.2015 

Zmiana 

% 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

7.577 6.002 26 16.247 15.295 6 

Zysk (strata) na sprzedaży 945 597 58 1.556 1.362 12 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

947 690 37 1.557 1.497 4 

Zysk (strata) na działalności 
gospodarczej 

984 659 49 1.594 1.468 9 

Amortyzacja 26 32 - 19 86 87 -1 

EBITDA 973 722 35 1.643 1.584 4 

Zysk (strata) brutto 974 630 55 1.565 1.380 13 

Zysk (strata) netto 791 507 56 1.276 1.089 17 
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 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 30.09.2016 Stan na 30.09.2015 

Kapitał własny 3.920 3.961 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 3.318 3.048 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 3.313 2.293 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 
383 126 

 

 

Wybrane jednostkowe dane f inansowe z rachunku zysków i strat  

w tysiącach z łotych  

 

 

  

III kwartał 

01.07.2016-

30.09.2016 

III kwartał 

01.07.2015-

30.09.2015 

Zmiana 

% 

Narastająco 

01.01.2016-

30.09.2016 

Narastająco 

01.01.2015-

30.09.2015 

Zmiana 

% 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

7.332 5.995 22 15.593 15.226 2 

Zysk (strata) na sprzedaży 903 579 56 1.401 1.304 7 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

903 672 34 1.402 1.439 - 3 

Zysk (strata) na działalności 
gospodarczej 

940 638 47 1.438 1.408 2 

Amortyzacja 25 30 - 17 83 83 0 

EBITDA 928 702 32 1.485 1.522 - 2 

Zysk (strata) brutto 940 638 47 1.438 1.408 2 

Zysk (strata) netto 762 517 47 1.164 1.140 2 
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 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 Jednostk i  Dominującej  

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

izo lacyjnych przeznaczonych dla branży bu dowlanej ,  ro ln iczej ,  ogrodniczej  oraz 

przemysłowej .  Spółka zosta ła utworzona na czas n ieokreś lony.  

Okres objęty sprawozdaniem  

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie f inansowe zosta ło przygotowane za okres od    

1 l ipca 2016 r.  do 30 września  2016 r.  natomias t  dane porównawcze obejmują okres od 1 

l ipca 2015 r.  do 30 września  2015 r.   

 

Dane jednostek objętych konsol idac ją  

•  DEKTRA SA, jako jednostka dominująca  

•  INDIVER SA, w k tóre j  DEKTRA SA posiada,  na dzień 30.09 .2016 r. ,  90% 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 dzia łające w Polsce, w oparc iu o zasady rachunkowości  

wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.  o rachunkowośc i (Dz.  U.  z 
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2013 poz.  330 z późniejszymi zmianami) i  wydanymi na jej  podstawie przepisami 

wykonawczymi. Przyjęte przez jednostk i konsol idowane zasady rachunkowośc i  

stosowane były w sposób ciągły i  są one zgodne z zasadami rachunkowośc i s tosowanymi 

w poprzednim roku obrotowym.  

Przychody i  koszty  

Przychody i  koszty są rozpoznawane według zasa dy memoriałowej ,  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  strat  w war ianc ie porównawczym.  

Przychody ze sprzedaży  

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i mater iałów ujmuje s ię w rachunku zysków 

i s trat ,  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 okres ie 

real izacj i  k rótszym niż 6 mies ięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania 

us ługi.  

Kontrakty  na us ługi ,  w tym budowlane, o okres ie real izacj i  d łuższym niż 6 mies ięcy  

Przychody i  koszty w odniesieniu do kontraktu na us ługę o okres i e real izacj i  d łuższym 

niż 6 miesięcy  związane z umową o budowę ustala 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.  Przew idywana 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 in iową.  

Środk i  trwałe  

Wartość początkową środków trwałych ujmuje s ię w księgach według cen nabyc ia lub 

kosztów wytworzenia,  pomniejszonych o odpisy amor tyzacyjne,  a także o odpisy z  t ytu łu 

trwałej  ut raty ich wartośc i.  Cena nabyc ia i  koszt wytworzenia śro dków trwałych obejmuje 

ogół ich kosztów poniesionych 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  wartość użytkowa tego środka po zakończeniu u lepszenia przewyższa 
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pos iadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.  

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

w następnym mies iącu po przyjęc iu środka trwałego do u żywania.  

Środk i  trwałe w budowie  

Środk i  trwałe w budowie ujmuje s ię w wysokośc i  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 iągnięc ia 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 trans akcj i  

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

n iemater ia lne i  prawne,  k tóre n ie są użytkowane przez jednostkę,  lecz zosta ły na byte 

w celu os iągnięc ia tych korzyśc i.  

Zapasy  

Zapasy wyceniane są według cen zakupu lub kos ztów wytworzenia nie wyższych od ich 

cen sprzedaży net to na dzień b i lansowy.  Zapasy wykazywane są w bi lansie w  wartośc i 

netto, t j .  pomniejszone o wartość odpisów aktual izu jących 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 należnośc i  ak tual izuje s ię uwzględniając  stopień prawdopodobieństwa 

ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktual izu jącego, zal iczanego odpowiednio do 

pozosta łych kosztów 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  z apłaty.  Należnośc i  

i  zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje s ię na dzień dokonania 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 do kumencie 

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

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 wymagalnośc i lub kwota nie są 
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pewne.  

Podatek dochodowy  

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i  strat 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  strat część odroczona 

stanowi różnicę pomiędzy s tanem rezerw i  ak tywów z tytu łu podatku odroczonego na 

koniec i  na początek okresu sprawozdawczego. Rezerwę i  ak tywa z  t ytu łu odroczonego 

podatku dochodowego, dotyczące operacj i  rozl iczanych Aktywa z tytu łu odroczonego 

podatku dochodowego usta la s ię w wysokości kwoty przewidzianej  w przyszłośc i  do 

odl iczenia od podatku dochodowego, w związku z  ujemnymi różnicami przejśc iowymi, 

k tóre spowodują w przyszłości  zmniejszenie podstawy obl iczenia podatku dochodowego 

oraz straty podatkowej możl iwej  do odl iczenia,  us ta lonej  przy uwzględnieniu zasady 

ostrożnośc i .  Rezerwę z tytu łu odroczonego podatku dochod owego tworzy s ię 

w wysokośc i kwoty podatku dochodowego, wymagającej  w przyszłości zapłaty,  w związku 

z występowaniem dodatnich różnic  przejściowych,  to jes t różnic,  k tóre spowodują 

zwiększenie podstawy obl iczenia podatku dochodowego w przyszłośc i .  W ysokość 

rezerwy i  aktywów z tytu łu odroczonego podatku docho dowego usta la s ię przy 

uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania 

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 bi lansowy aktywów i  pasywów 

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

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

sprzedaży wa lut ,  za l icza s ię odpowiednio do przychod ów 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  prawnych.  

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, me tod wyceny,  zakresu ujawniania 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 podporządkowanych,  praw i  zobowiązań 
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wynikających z umów leasingowych i  ubezpieczeniowych,  n ależności  i  zobowiązań 

z t ytu łu dostaw i  usług oraz ins trumentów 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 rachunkowyc h na dzień zawarc ia kontraktu 

w cenie nabyc ia,  to jest w wartośc i  godziwe j  ponies ionych wydatków lub przekazanych        

w zamian innych sk ładników majątkowyc h, zaś zobowiązania f inansowe w war tośc i  

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

Przy usta laniu wartości godziwej  na ten dzień uwzględnia s ię ponies ione przez Spółkę 

koszty transakcj i .  

Aktywa f inansowe przeznaczone do obrotu  

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

os iągnięc ia korzyści  ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zm ian cen oraz 

wahań innych czynników rynkowych albo krótk iego czasu trwania nabytego ins trumentu ,  

a także inne aktywa f inansowe,  bez względu na zamiary,  jak imi k ierowano s ię przy 

zawieraniu kontraktu,  jeżel i  s tanowią one sk ładnik  portfe la podobnych aktywów 

f inansowych, co do k tórego jest duże prawdopodobieństwo real izacj i  w krótk im terminie 

zak ładanych korzyśc i  ekonomicznych. Do aktywów f inansowych lub zobowiązań 

f inansowych przeznaczonych do obrotu zal icza s ię pochodne ins t rumenty f inansowe,  

z wyjątk iem przypadku, gdy Spółka uznaje zawar te kontrakty za instrumenty 

zabezpieczające.  Do zobowiązań f inansowych przeznaczonych 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 wartośc i godziwej ,  

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

i  instrumentów zabezp ieczających, zal icza s ię odpowiednio do przychodów lub kosztów 

f inansowych okresu sprawozdawczego,  w k tórym nastąpi ło przeszacowani e.  

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 termi n 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 aktywa 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 .  
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Pożyczki  udzie lone i  należności  własne  

Do pożyczek  udzie lonych i  nale żności  własnych zal icza s ię,  n iezależnie od terminu ich 

wymagalności  (zapłaty) ,  ak tywa f inansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio 

drugiej  s tronie kontraktu środków pieniężnych.  Do pożyczek udzie lonych i  należnośc i  

własnych zal icza s ię także obl igacj e i  inne d łużne ins trumenty f inansowe nabyte w 

zamian za wydane bezpośrednio drugiej  s tronie kontraktu środk i p ieniężne, jeżel i  z 

zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający n ie utrac i ł  kontro l i  nad 

wydanymi ins trumentami f inansowymi. Pożyczk i u dzie 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 wpła t 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 aktywów 

f inansowych dostępnych do sprzedaży.  

Zobowiązania f inansowe  

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

pochodne o ujemne j  war tośc i  godziwej ,  k tóre n ie zosta ły wyznaczone jako ins trumenty 

zabezpieczające, wykazywane są w war tośc i godziwej ,  zaś zysk i i  s traty wynikające z ich 

wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i  strat.  

Pozosta łe zobowiązania f inansowe wycenia s ię według zamortyzowanego kosztu przy 

zastosowaniu metody efektywnej  stopy procentowej .  Wszystk ie zobowiązania f inansowe 

wprowadza s ię 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 30 września  2015 r.  i  narastająco za dwa kwarta ły  2015 roku 

kończące s ię tego dnia są danymi porównywalnymi.   
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7.2. Bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej DEKTRA SA 
sporządzony na dzień 30.09.2016 r. oraz dane porównawcze  

 

 

AKTYWA 
Stan na 

30.09.2016 
PLN 

Stan na 
30.09.2015 

PLN 

AKTYWA RAZEM 6 090 259,20 6 159 964,95 

A. Aktywa TRWAŁE 258 105,20 582 341,83 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 382 184,24 

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

2. Wartość firmy 0,00 382 049,26 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 134,98 

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

II. Wartość firmy – jednostki zależne 106 308,09 0,00 

III. Rzeczowe aktywa trwałe 151 687,52 200 157,59 

1. Środki trwałe: 151 687,52 200 157,59 

a) urządzenia techniczne i maszyny 11 626,28 0,00 

b) środki transportu 140 061,24 200 157,59 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

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

IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

V. 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 

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109,59 0,00 

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

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 109,59 0,00 

B. Aktywa OBROTOWE 5 832 154,00 5 577 623,12 

I. Zapasy 1 988 158,81 2 994 352,06 

1. Towary 1 988 158,81 2 994 352,06 
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2. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 3 355 318,99 2 293 831,19 

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

a) inne 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 3 355 318,99 2 293 831,19 

a) z tytułu dostaw i usług 3 350 317,59 2 291 531,97 

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

0,00 0,00 

c) inne 0,00 2 012,71 

d) dochodzone na drodze sądowej 5 001,40 286,51 

III. Inwestycje krótkoterminowe 483 469,47 286 735,25 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 483 469,47 286 735,25 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 483 469,47 286 735,25 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 206,73  2 704,62 

 

 

PASYWA 
Stan na  

30.09.2016 
PLN 

Stan na  
30.09.2015 

PLN 

PASYWA RAZEM 6 090 259,20 6 159 964,95 

A. KAPITAŁ WŁASNY 3 405 482,21 3 548 425,25 

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

II. Kapitał zapasowy 1 004 350,63 1 240 417,56 

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

IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych 14 719,29 108 429,33 

V. Zysk (strata) netto 1 276 012,29 1 089 178,36 

A.1 KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 90 036,43 128 336,54 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 2 594 740,56 2 483 203,16 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 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 2 594 740,56 2 483 203,16 

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 2 594 740,56 2 483 203,16 

a) kredyty i pożyczki 740 000,00 500 000,00 

b) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

c) z tytułu dostaw i usług 1 151 349,13 1 533 181,71 

d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 703 128,33 405 858,07 

e) z tytułu wynagrodzeń 0,00 3,38 

f) inne 263,10 44 160,00 

3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 

IV. Rozliczenie międzyokresowe 0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

- krótkoterminowe 0,00 0,00 

 

 

7.3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy 
Kapitałowej DEKTRA SA za III kwartał 2016 r. wraz z danymi 
porównawczymi 

 

Treść 01.07.2016– 
30.09.2016 

01.07.2015-
30.09.2015 

01.01.2016– 
30.09.2016 

01.01.2015- 
30.09.2015 

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

7 576 854,40 6 002 393,28 16 247 323,24 15 295 244,90 

- od jednostek powiązanych 991 303,57 1 008 061,57 3 092 447,12 2 744 603,34 

I. Przychody netto ze 
sprzedaży produktów 

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

II. Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 
materiałów 

7 576 854,40 6 002 393,28 16 247 323,24 15 295 244,90 

B. Koszty działalności 
operacyjnej 

6 631 551,49 5 405 573,33 14 691 754,38 13 933 351,27 



III KWARTAŁ 2016 

Raport jednostkowy i skonsolidowany 

20 

 

I. Amortyzacja 25 863,93 31 617,56 86 277,79 86 570,56 

II. Zużycie materiałów i energii 26 360,40 77 697,72 74 801,12 143 601,54 

III. Usługi obce 366 751,33 256 208,68 898 713,65 672 703,02 

IV. Podatki i opłaty 6 428,00 0,00 7 566,00 1 515,50 

V. Wynagrodzenia 184 824,22 195 960,98 550 836,77 531 468,02 

VI. Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

29 565,39 32 367,07 88 160,57 91 284,92 

VII. Pozostałe koszty 
rodzajowe 

1 471,16 6 271,26 13 567,49 16 652,38 

VIII. Wartości sprzedanych 
towarów i materiałów 

5 990 287,06 4 805 450,06 12 971 830,99 12 389 555,33 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-
B) 

945 302,91 596 819,95 1 555 568,86 1 361 893,63 

D. Pozostałe przychody 
operacyjne 

2 070,02 93 629,56 2 616,00 135 563,77 

I. Zysk ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 542,60 12 195,12 

II. Inne przychody operacyjne 2 070,02 93 629,56 2 073,40 123 368,65 

E. Pozostałe koszty operacyjne 702,67 0,04 702,80 318,20 

I. Inne koszty operacyjne 702,67 0,04 702,80 318,20 

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

946 670,26 690 449,47 1 557 482,06 1 497 139,20 

G. Przychody finansowe 37 949,15 5 569,41 40 204,19 21 437,48 

Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 344,00 

I. Odsetki: 1 130,46 3 477,41 2 514,12 13 810,19 

- 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 36 818,69 2 092,00 37 690,07 7 283,29 

H. Koszty finansowe 445,23 36 707,69 3 328,22 50 386,41 

I. Odsetki: 445,23 1 830,21 3 328,22 3 297,62 

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

II. Inne 0,00 34 877,48 0,00 47 088,79 

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

984 174,18 659 311,19 1 594 358,03 1 468 190,27 

J. Zysk (strata) brutto (I±J) 984 174,18 659 311,19 1 594 358,03 1 468 190,27 
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- odpis wartości firmy 9 796,65 29 388,41 29 389,95 88 165,23 

K. Zysk (strata) brutto 974 377,53 629 922,78 1 564 968,08 1 380 025,04 

L. Podatek dochodowy 178 732,00 121 232,00 273 292,00 286 727,00 

M. Zysk (strata) mniejszości 4 371,99 2 140,02 15 663,79 4 119,68 

N. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

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

O. Zysk (strata) netto (K-L-M) 791 273,54 506 550,76 1 276 012,29 1 089 178,36 

 

 

7.4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 
Grupy Kapitałowej DEKTRA SA za III kwartał 2016 r. wraz 
z danymi porównawczymi  
 

Treść 
01.07.2016– 
30.09.2016 

01.07.2015-
30.09.2015 

01.01.2016– 
30.09.2016 

01.01.2015- 
30.09.2015 

A. Przepływy środków pieniężnych 
z działalności operacyjnej 

205 207,41 (997 118,96) 676 070,94 (665 746,12) 

I. Zysk (strata) netto 791 273,54 506 550,76 1 276 012,29 1 089 178,36 

II. Korekty razem (586 066,13) (1 503 669,72) (599 941,35) (1 754 924,48) 

1. Amortyzacja 25 863,93 31 617,56 86 277,79 86 570,56 

2. Zysk/strata akcjonariuszy 
mniejszości 

4 371,99 2 140,02 15 663,79 4 119,68 

3. (Zysk) straty z tytułu różnic 
kursowych 

(62 648,06) 0,00 (33 599,88) 0,00 

4. Odpis wartości firmy 9 796,65 29 388,41 29 389,95 88 165,23 

5. Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy) 

(685,23) (1 647,20) (814,10) (10 856,57) 

6. (Zysk) strata z działalności 
inwestycyjnej 

0,00 (60 668,42) 4 321,56 (95 440,10) 

7. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 (361,90) 19 285,00 

8. Zmiana stanu zapasów 559 405,67 (747 245,30) 579 440,83 (1 911 353,98) 

9. Zmiana stanu należności (833 978,67) (468 390,17) (2 541 316,40) (1 550 110,72) 

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

(288 512,72) (289 360,56) 1 256 577,76 1 607 324,53 

11. Zmiana stanu rozliczeń 320,31 495,94 2 851,05 7 371,89 
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międzyokresowych 

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

B. Przepływy środków pieniężnych 
z działalności inwestycyjnej 

317,45 1 351,48 (60 879,60) (230 489,89) 

I. Wpływy 1 130,46 5 393,76 3 056,72 33 632,60 

1. Zbycie wartości rzeczowych 
aktywów trwałych 

0,00 0,00 542,60 12 195,12 

2. Z aktywów finansowych, w tym: 1 130,46 5 393,76 2 514,12 21 437,48 

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

b) w pozostałych jednostkach 1 130,46 5 393,76 2 514,12 21 437,48 

- spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 

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

- dywidendy 0,00 0,00 0,00 344,00 

- odsetki otrzymane 1 130,46 3 477,41 2 514,12 13 810,19 

- inne wpływy z aktywów 
finansowych 

0,00 1 916,35 0,00 7 283,29 

II. Wydatki 813,01 4 042,28 63 936,32 264 122,49 

1. Nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych 

813,01 4 042,28 63 936,32 114 122,49 

2. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

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 

14 767,86 556 921,86 (554 528,34) (712 332,67) 

I. Wpływy (14 143,12) 593 629,55 773 599,88 623 368,64 

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

2. Kredyty i pożyczki (47 434,97) 500 000,00 740 000,00 500 000,00 

3. Inne wpływy finansowe 33 291,90 93 629,60 33 599,88 123 368,64 

II. Wydatki (28 910,98) 36 707,69 1 328 128,22 1 335 701,31 

1. Dywidendy i inne wypłaty na 
rzecz właścicieli 

0,00 0,00 1 324 800,00 1 214 400,00 

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

3. Z tytułu innych zobowiązań 0,00 0,00 0,00 70 596,74 
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finansowych – leasing finansowy 

4. Odsetki 445,23 1 830,21 3 328,22 3 297,62 

5. Inne wydatki finansowe (29 356,21) 34 877,48 0,00 47 406,95 

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

220 292,72 (438 845,62) 60 663,00 (1 608 568,68) 

E. Bilansowa zmiana stanu 
środków pieniężnych 

220 292,72 (438 845,62) 60 663,00 (1 608 568,68) 

- zmiana stanu środków 
pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

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

F. Środki pieniężne na początek 
okresu 

263 176,75 725 580,87 422 806,47 1 895 303,93 

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

483 469,47 286 735,25 483 469,47 286 735,25 

 

 

 

7.5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 
Grupy Kapitałowej DEKTRA SA za III kwartał 2016 r. wraz 
z danymi porównawczymi  

 

Wyszczególnienie 
01.07.2016– 
30.09.2016 

01.07.2015-
30.09.2015 

01.01.2016– 
30.09.2016 

01.01.2015- 
30.09.2015 

I. Kapitał własny na początek 
okresu 

2 614 208,67 3 041 874,49 3 454 269,92 3 823 646,88 

1. Kapitał własny na początek 
okresu po korektach 

2 614 208,67 3 041 874,49 3 454 269,92 3 823 646,88 

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. Kapitał zapasowy na początek 
okresu 

1 004 350,63 1 348 846,88 1 105 368,46 2 676 951,90 
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4.1. Zmiana kapitału zapasowego 0,00 0,00 (101 017,83) (1 328 105,02) 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 1 223 782,17 1 036 294,98 

- emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej 0,00 0,00 0,00 0,00 

- z podziału zysku 0,00 0,00 1 223 782,17 1 036 294,98 

b) zmniejszenia z tytułu 
akcjonariuszy mniejszościowych 

0,00 0,00 (1 324 800,00) (2 364 400,00) 

- utworzenie kapitału rezerwowego 0,00 0,00 0,00 (1 000 000,00) 

- zakup akcji 0,00 0,00 0,00 (150 000,00) 

- pokrycie strat 0,00 0,00 0,00 (178 105,02) 

- wypłata dywidendy 0,00 0,00 (1 324 800,00) (1 036 294,98) 

- korekta wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec 
okresu 

1 004 350,63 1 348 846,88 1 004 350,63 1 348 846,88 

6.1 Zmiany pozostałych kapitałów 
rezerwowych 

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 

a)zwiększenia 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 

6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe 
na koniec okresu 

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

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

14 719,29 0,00 14 719,29 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 

14 719,29 1 036 294,98 14 719,29 1 036 294,98 

a) zwiększenia 0,00 0,00 1 223 782,17 1 036 294,98 

- z tytułu przeniesienia 
ubiegłorocznego wyniku 
finansowego 

0,00 0,00 1 223 782,17 1 036 294,98 

b) zmniejszenia 0,00 0,00 (1 223 782,17) (1 036 294,98) 

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

- z tytułu podziału zysku – wypłata 
dywidendy 

0,00 0,00 (1 324 800,00) (1 214 400,00) 

- z tytułu podziału zysku – 
zasilenie kapitału zapasowego 

0,00 0,00 101 017,83 178 105,02 

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

14 719,29 0,00 14 719,29 0,00 

8. Wynik netto 791 273,54 506 550,75 1 276 012,29 1 089 178,36 
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a) zysk netto 795 645,53 508 690,78 1 291 676,08 1 093 298,04 

b) udziały mniejszości (4 371,99) (2 140,02) (15 663,79) (4 119,68) 

c) odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Kapitał własny na koniec 
okresu 

2 920 743,46 1 965 797,64 3 405 482,21 3 548 425,24 

III. Kapitał własny, po 
uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku 

2 920 743,46 1 965 797,64 3 405 482,21 3 548 425,24 

 

8. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe DEKTRA 
SA 

 
8.1. Bilans jednostkowy DEKTRA SA sporządzony na dzień 
30.09.2016 r. oraz dane porównawcze  

 

AKTYWA 

Stan na 
 30.09.2016 

PLN 

Stan na  
30.09.2015 

PLN 

AKTYWA RAZEM 7 237 501,46 7 008 613,93 

A. Aktywa TRWAŁE 1 578 781,41 1 623 081,93 

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 147 671,82 192 081,93 

1. Środki trwałe: 147 671,82 192 081,93 

a) urządzenia techniczne i maszyny 11 626,28 0,00 

b) środki transportu 136 045,54 192 081,93 

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 
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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 109,59 0,00 

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

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 109,59 0,00 

B. Aktywa OBROTOWE 5 658 720,05 5 385 532,00 

I. Zapasy 1 957 485,54 2 963 443,20 

1. Towary 1 957 485,54 2 963 443,20 

2. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 3 313 354,96 2 293 437,61 

1. Należności od jednostek powiązanych 3 388,81 961,38 

a) inne 0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 3 309 966,15 2 292 476,23 

a) z tytułu dostaw i usług 3 304 964,75 2 290 177,01 

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

0,00 0,00 

c) inne 0,00 2 012,71 

d) dochodzone na drodze sądowej 5 001,40 286,51 

III. Inwestycje krótkoterminowe 382 672,82 125 946,57 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 382 672,82 125 946,57 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 382 672,82 125 946,57 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 206,73 2 704,62 

- prenumeraty i ubezpieczenia  2 704,62 

 

PASYWA 
Stan na  

30.09.2016 
PLN 

Stan na 
 30.09.2015 

PLN 

PASYWA RAZEM 7 237 501,46 7 008 613,93 

A. KAPITAŁ WŁASNY 3 919 846,40 3 960 924,27 

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

II. Kapitał zapasowy 1 630 305,24 1  710 257,84  
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III. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 000 000,00 1 000 000,00 

IV. Zysk (strata) z lat ubiegłych 14 713,00 0,00 

V. Zysk (strata) netto 1 164 428,16 1 140 266,43 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 317 655,06 3 047 689,66 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 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 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 317 655,06  3 047 689,66 

1. Wobec jednostek powiązanych 930 577,78 841 207,01  

a) z tytułu dostaw i usług 930 577,78 841 207,01 

b) inne 0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 2 387 077,28 2 206 482,65 

a) kredyty i pożyczki 740 000,00 500 000,00 

b) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

c) z tytułu dostaw i usług 957 090,91 1 317 931,49 

d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 689 723,27 388 551,16 

e) inne 263,10 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 
III kwartał 2016 r. wraz z danymi porównawczymi      

                                                   

Treść 
01.07.2016– 
30.09.2016 

01.07.2015-
30.09.2015 

01.01.2016– 
30.09.2016 

01.01.2015- 
30.09.2015 

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

7 331 754,80 5 994 676,29 15 593 383,01 15 225 970,11 
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- od jednostek powiązanych 13 957,75 32 748,71 16 788,90 35 508,71 

I. Przychody netto ze 
sprzedaży produktów 

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

II. Przychody netto ze 
sprzedaży towarów i 
materiałów 

7 331 754,80 5 994 676,29 15 593 383,01 15 225 970,11 

B. Koszty działalności 
operacyjnej 

6 428 472,29 5 416 090,51 14 192 342,49 13 921 866,54 

I. Amortyzacja 24 848,94 30 400,19 83 232,82 82 918,45 

II. Zużycie materiałów i energii 26 360,40 77 697,72 72 550,12 143 601,54 

III. Usługi obce 352 442,97 254 459,49 864 092,23 661 781,84 

IV. Podatki i opłaty 6 428,00 0,00 7 216,00 1 375,50 

V. Wynagrodzenia 121 996,66 130 638,86 358 373,79 366 439,52 

VI. Ubezpieczenia społeczne i 
inne świadczenia 

24 732,38 27 959,14 73 860,85 78 092,49 

VII. Pozostałe koszty 
rodzajowe 

1 471,16 6 271,26 13 567,49 16 652,38 

VIII. Wartości sprzedanych 
towarów i materiałów 

5 870 191,78 4 888 663,85 12 719 449,19 12 571 004,82 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-
B) 

903 282,51 578 585,78 1 401 040,52 1 304 103,57 

D. Pozostałe przychody 
operacyjne 

0,00 93 629,55 542,60 135 563,76 

I. Zysk ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 542,60 12 195,12 

II. Inne przychody operacyjne 0,00 93 629,55 0,00 123 368,64 

E. Pozostałe koszty operacyjne 50,07 0,00 50,20 318,16 

I. Inne koszty operacyjne 50,07 0,00 50,20 318,16 

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

903 232,44 672 215,33 1 401 532,92 1 439 349,17 

G. Przychody finansowe 37 667,08 2 381,30 39 515,46 17 702,82 

I. Odsetki: 848,39 289,30 1 825,39 10 075,53 

- 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 36 818,69 2 092,00 37 690,07 7 283,29 

IV. Dywidendy i udziały w 
zyskach 

0,00 0,00 0,00 344,00 
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H. Koszty finansowe 445,23 36 685,69 3 328,22 49 343,56 

I. Odsetki: 445,23 1 808,21 3 328,22 2 254,77 

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

II. Inne 0,00 34 877,48 0,00 47 088,79 

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

940 454,29 637 910,94 1 437 720,16 1 407 708,43 

J. Zysk (strata) brutto (I±J) 940 454,29 637 910,94 1 437 720,16 1 407 708,43 

K. Podatek dochodowy 178 732,00 121 232,00 273 292,00 267 442,00 

L. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

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

M. Zysk (strata) netto (K-L-M) 761 722,29 516 678,94 1 164 428,16 1 140 266,43 

 

8.3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych 
DEKTRA SA za III kwartał 2016 r. wraz z danymi 
porównawczymi 

 

Treść 
01.07.2016– 
30.09.2016 

01.07.2015-
30.09.2015 

01.01.2016– 
30.09.2016 

01.01.2015- 
30.09.2015 

A. Przepływy środków 
pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

390 691,65 (895 749,84) 774 920,52 (411 984,04) 

I. Zysk (strata) netto 761 722,29 516 678,94 1 164 428,16 1 140 266,43 

II. Korekty razem (371 030,64) (1 412 428,78) (389 507,64) (1 552 250,47) 

1. Amortyzacja 24 848,94 30 400,19 83 232,82 82 918,45 

2. (Zysk) straty z tytułu różnic 
kursowych 

0,00 34 877,48 29 356,21 47 088,79 

3. Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy) 

(403,16) 1 518,91 1 502,86 (8 164,76) 

4. (Zysk) strata z działalności 
inwestycyjnej 

0,00 (95 721,55) 4 321,56 (142 528,89) 

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 (361,90) (534,02) 

6. Zmiana stanów zapasów 505 497,55 (765 237,37) 583 342,30 (1 912 604,85) 

7. Zmiana stanu należności (942 842,84) (471 582,09) (2 500 373,33) (1 555 116,66) 

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

41 548,56 (147 180,29) 1 407 940,82 1 930 458,38 
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9. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

320,31 495,94 1 531,05 6 233,09 

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

B. Przepływy środków 
pieniężnych z działalności  
inwestycyjnej 

35,38 (1 660,98) (61 568,33) (234 224,55) 

I. Wpływy 848,39 2 381,30 2 367,99 29 897,94 

1. Zbycie wartości rzeczowych 
aktywów trwałych 

0,00 0,00 542,60 12 195,12 

2. Z aktywów finansowych, w 
tym: 

848,39 2 381,30 1 825,39 17 702,82 

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

b) w pozostałych jednostkach 848,39 2 381,30 1 825,39 17 702,82 

- dywidendy 0,00 0,00 0,00 344,00 

- odsetki 848,39 289,30 1 825,39 10 075,53 

- inne 0,00 2 092,00 0,00 7 283,29 

II. Wydatki 813,01 4 042,28 63 936,32 264 122,49 

1. Nabycie rzeczowych aktywów 
trwałych 

813,01 4 042,28 63 936,32 114 122,49 

2. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

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 

(47 880,20) 556 943,86 (617 484,43) (711 289,82) 

I. Wpływy (47 434,97) 593 629,55 740 000,00 623 368,64 

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

2. Kredyty i pożyczki (47 434,97) 500 000,00 740 000,00 500 000,00 

3. Inne 0,00 93 629,55 0,00 123 368,64 

II. Wydatki 445,23 36 685,69 1 357 484,43 1 334 658,46 

1. Dywidendy i inne wypłaty na 
rzecz właścicieli 

0,00 0,00 1 324 800,00 1 214 400,00 

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 70 596,74 

4. Odsetki 445,23 1 808,21 3 328,22 2 254,77 
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5. Inne 0,00 34 877,48 29 356,21 47 406,95 

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

342 846,83 (340 466,96) 95 867,76 (1 357 498,41) 

E. Bilansowa zmiana stanu 
środków pieniężnych 

342 846,83 (340 466,96) 95 867,76 (1 357 498,41) 

- zmiana stanu środków 
pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

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

F. Środki pieniężne na początek 
okresu 

39 825,99 466 413,53 286 805,06 1 483 444,98 

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

382 672,82 125 946,57 382 672,82 125 946,57 

 

 

8.4. Jednostkowe zestawienie zmian na kapitale własnym 
DEKTRA SA za III kwartał 2016 r. wraz z danymi 
porównawczymi  

Wyszczególnienie 
01.07.2016– 
30.09.2016 

01.07.2015-
30.09.2015 

01.01.2016– 
30.09.2016 

01.01.2015- 
30.09.2015 

I. Kapitał własny na początek 
okresu 

3 158 124,11 3 444 245,33 4 080 218,24 4 035 057,84 

1. Kapitał własny na początek 
okresu po korektach 

3 158 124,11 3 444 245,33 4 080 218,24 4 035 057,84 

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 

1 630 305,24 1 710 257,84 1 710 257,84 2 879 238,55 

4.1.1. Zmiana kapitału zapasowego 0,00 0,00 (79 952,60) (1 168 980,71) 

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 



III KWARTAŁ 2016 

Raport jednostkowy i skonsolidowany 

32 

 

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

b) zmniejszenia 0,00 0,00 (79 952,60) (1 168 980,71) 

- wypłata dywidendy 0,00 0,00 (79 952,60) (168 980,71) 

-utworzenie kapitału rezerwowego 0,00 0,00 0,00 (1 000 000,00) 

4.2. Kapitał zapasowy na koniec 
okresu 

1 630 305,24 1 710 257,84 1 630 305,24 1 710 257,84 

6.1 Zmiana pozostałych kapitałów 
rezerwowych 

1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,000 

a)zwiększenia 0,00 0,00 0,00  1 000 000,00 

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 14 713,00 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 14 713,00 0,00 

a) zwiększenia 0,00 0,00 1 244 847,40 1 045 419,29 

- z tytułu przeniesienia 
ubiegłorocznego wyniku 
finansowego 

0,00 0,00 1 244  847,40 1 045 419,29 

b) zmniejszenia 0,00 0,00 (1 244 847,40) (1 045 419,29) 

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

- z tytułu podziału zysku – wypłata 
dywidendy 

0,00 0,00 (1 324 800,00) (1 214 400,00) 

- z tytułu podziału zysku – zasilenie 
kapitału zapasowego 

0,00 0,00 79 952,60 168 980,71 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

0,00 0,00 14 713,00 0,00 

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

0,00 0,00 14 713,00 0,00 

8. Wynik netto 761 722,29 516 678,94 1 164 428,16 1 140 266,43 

a) zysk netto 761 722,29 516 678,94 1 164 428,16 1 140 266,43 

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

II. Kapitał własny na koniec 3 502 427,53 3 337 336,78 3 919 846,40 3 960 924,27 
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okresu 

III. Kapitał własny, po 
uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku 

3 502 427,53 3 337 336,78 3 919 846,40 3 960 924,27 

 

9. Działalność Grupy Kapitałowej  

 
9.1. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w okresie objętym 
raportem  

 

1  

W trzecim kwarta le Grupa Kapitałowa  rozbudowywała funkcjonalność sk lepu 

internetowego www.sk lep. indiver.p l .  Zbierano i  anal izowano  informacje na temat k l ientów 

oraz ich potrzeb i  upodobań , uzupełn iano  ofertę  towarów dostępnych w sk lepie oraz 

rozpowszechniano wiedzę o sk lepie w s ieci in ternetowej .  Wart ość i  i lość e-transakcj i   

zawartych w opisywanym kwarta le przez GK Emitenta jes t ponad dwukrotn ie wyższa od 

tych z całego 2015 r.  Zdaniem Emitenta to doskonały sposób zwiększenia przychodów i 

pozyskania nowych odbiorców przy nisk ich rzeczywis tych kosztach pozyskania k l ienta . W 

kolejnych okresach będą zwiększane  wydatk i na e-market ing oraz podejmowane 

dzia łania  zapewniające właśc iwe zastosowanie jego narzędzi .   

 2  

W  minionym kwarta le Emitent  odnotował wzrost  zainteresowania nowymi 

produktami, w tym w szczególnośc i fol ią d la przemysłu.  Trójwars twowa fo l ia  

pol ietylenowa przeznaczona jest  do zmechanizowanego lub ręcznego owijania oraz 

pakowania pojedynczych wyrobów (nawozów, ziemi ogrodniczej ,  tor fu, mater ia łów 

budowlanych)  oraz do pakowania zbiorczego produktów  tak ich jak  napoje bądź sok i .   

3  

W opisywanym kwarta le  is tn ia ło  sezonowe zainteresowanie ofer tą handlową dla 

ro ln ic twa,  t j .  fo l ią i  workami do przygotowywania k iszonek . Wyroby d la branży ro ln iczej  

oraz ogrodniczej ,  sukcesywnie stanowią coraz większy udzia ł  w całośc i sprzedaży Grupy 

Emitenta .  Po I I I  kwarta łach s tanowią 23 % w całośc i sprzedaży Grupy Dektra SA.  

  

4    

Grupa Emitenta jak  i  ca ły rynek mater ia łów budowlanych zmaga się ze s łabnącą 

koniunkturą w budownictwie. We wrześniu br.  produkcja budowlano -montażowa obniżyła  

http://www.sklep.indiver.pl/
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się w skal i  roku o 15,3  %, po s ierpniowym spadku o 20,5  %. Nadal f i rmy budowlane 

sygnal izują opóźnienia w p łatnośc iach za wykonane roboty budowlano -montażowe a 

pogorszenie nastrojów przek łada s ię na dek laracje o redukcjach zatrudnienia .  Tym 

bardzie j  zyskują jeszcze na znaczeniu  bardzo dobre wynik i f inansowe osiągnięte przez 

Emitenta ,  jeśl i  przywoła s ię fak t,  że zosta ły one os iągnięte pomimo zi lus trowanych we 

wcześniejszej  częśc i rapor tu trudnych okol icznośc i .  M ies iące s ierp ień  i  wrzes ień  by ły 

naj lepszym i okresami w h istor i i  GK Dektra.  Przychody Grupy Kapita łowej  Emitenta 

wzros ły w s ierpniu 2016 r.  o 26,9  % rdr.  We wrześniu utrzymały s ię pozytywne tendencje ,  

sierpniowa sprzedaż zosta ła zdystansowana o 26 % a w stosunku do września 2015 

sprzedaż wzrosła  o  55,7 %.  

5 

Emitent z zadowoleniem odnotowuje szybk i  rozwój  spółk i za leżnej  Indiver  SA. W 

t rzec im kwarta le 2016 r.  Indiver SA zwiększa przychody o 22 % w porównaniu do I I I  

kwar ta łu  2015 r.  Rośnie l iczba nowych odbiorców  a  zysk netto jes t o 104 % wyższy n iż w 

porównywalnym kwarta le 2015 r.   

 

9.2. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki 
finansowe 

 
Sytuacja w branży budowlanej  

Najważniejszą grupą odbiorców towarów oferowanych zarówno przez Spółkę 

Dektra SA, jak  również przez Spółkę zależną Indiver SA,  są dystrybutorzy mater iałów 

budowlanych, g łównie s ieci  handlowe, grupy zakupowe oraz hurtownie wie looddzia łowe.   

W okresie styczeń–wrzes ień br.  produkcja budowlano -montażowa zreal izowana na 

terenie kraju była o 14,9% niższa n iż przed rok iem (za In formac ja  o  sytuac j i  spo łeczno -

gospodarcze j  k ra ju .  G ł ówny U rząd  Statys tyc zny) .  We wrześniu br.  produkcja budowlano -

montażowa obniżyła s ię w skal i  roku o 15,3%, po spadku w poprzednim mies iącu o 

20,5% i we wrześniu ub. roku –  o 2,5%. Spadek produkc j i  budowlano-montażowej  

obserwowano we wszystk ich dzia łach budownic twa .  W  październ iku br.  pesymistyczne 

oceny ogólnego k l imatu koniunktury w budownictwie są gorsze n iż przed mies iącem. 

Oceny i  prognozy produkcj i  budowlano-montażowej  oraz sytuacj i  f inansowej  

przeds iębiorstw są bardzie j  negatywne.  Pogorszyły s ię także negatywne prognozy 

dotyczące por tfe la zamówień krajowych i  zagranicznych.  Przewidywane jest  zwiększenie 

skal i  redukcj i  zatrudnienia i  dalszy spadek cen robót  budowlano -montażowych.  Podobnie 

jak  przed miesiącem i przed rok iem, jako g łówne bar iery w prowadzeniu dzia ła lnośc i  

budowlano-montażowej przeds iębiorcy wskazują koszty zatrudnienia,  konkurencję na 
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rynku i  wysok ie obciążenia na rzecz budżetu ( In fo rmac ja  o  sytuac j i  spo łeczno -gospodarcze j  k ra j u  

GUS ) .   

Badający koniunkturę w budownic twie IRG Szkoły Głównej  Handlowej  wskazuje ,  

że w I I I  kwartale br.  funkcja trendu wskaźnika koniunktury,  k tóra w poprzednim okresie 

zm ieni ła  k ierunek na malejący,  obecnie wzros ła,  zb l iżając s ię do wcześniejszego 

poziomu. Oceny koniunktury w analizowanych grupach zak ładów budowlanych są s i ln ie 

zróżnicowane. W  grupach zak ładów małych i  średnich wskaźnik i są ujemne, w grupie 

największych zak ładów, zatrudniających powyżej  100 osób,  wskaźnik  ma re latywnie 

wysoką wartość 14,0.   

Zdaniem autorów przywołanego opracowania,  k ierunek zmian koniunktury w 

budownictwie wc iąż jest n iestabi lny a jedyną  wśród analizowanych grup zak ładów, d la 

k tórej  wszystk ie oceny są w bieżącym okresie zdecydowanie korzystne ,  są 

przeds iębiorstwa państwowe.  

 

Sytuacja w rolnictwie  

Rolnictwo i  ogrodnic two to druga,  is totna d la Grupy Kapita łowej ,  grupa odbiorców.  

Bardzo c iepła,  s łoneczna i  na ogół bezdeszczowa pogoda we wrześniu br.  

stwarzała dobre warunk i  d la przeprowadzania zbioru upraw .  W  pierwszej  połowie  

września zakończono na ogół zbiór kolejnego pokosu traw łąkowych i  wielo letn ich rośl in  

motylkowych.  Warunk i  pogodowe sprzyja ły dosuszaniu s iana .   

Według IRG SGH w I I I  kwar ta le 2016 r.  dobre nastroje i  wzrost cen produktów 

żywnośc iowych na rynkach światowych napędzają koniunkturę w polsk im ro ln ic twie .  

Sytuacja f inansowa gospodarstw ro lnych poprawi ła s ię,  a decydują o tym wyższe ceny 

sprzedaży produktów ro lnych i  udane zbiory.  Rosną,  choć n iewspółmiern ie do poprawy 

sytuacj i  dochodowej,  wydatk i na zakup obrot owych i  t rwałych środków produkcj i  ro lnej .  

Przewidywania ro ln ików dotyczące ich przyszłych dochodów są pozytywne. Wszystk ie te 

zm iany okazały s ię jednak n iewystarczające d la przełamania obserwowanej  od bl isko 3 

lat  tendencj i  spadkowej w polsk im ro ln ictwie .  

 

Sytuacja w przemyśle  

W okresie styczeń–wrzes ień br.  produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła s ię w 

skal i  roku o 3,8% (przed rok iem notowano wzrost  o 4,5%).  W  II I  kwar ta le tempo wzrostu 

produkcj i  było woln iejsze n iż w poprzednich okresach br.  i  wynios ło 2,5% (wobec 5,7% w 

II  kwarta le oraz 3,0% w I  kwarta le br.)  –  za In formac ja  o  sytuac j i  spo łeczno -gospodarcze j  k ra j u .  

Główny Urząd Sta tys tyc zny.   
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Badania przeprowadzone przez IRG SGH wskazują,  że p o krótk iej  poprawie w 

sierpniu br. ,  we wrześniu nastąpi ło pogorszenie koniunktury w przemyśle przetwórczym, 

zarówno w sektorze prywatnym jak i  publ icznym. Przeds iębiorstwa w tym badaniu 

informują o wzrośc ie produkcj i  a le maleją zamówienia, zarówno krajowe jak  i  

ekspor towe.  Opin ie przeds iębiorstw o ogólnej  kondycj i  g ospodark i  polsk iej  są  

zróżnicowane:  f irmy prywatne oceniają ją gorzej  n iż publ iczne.   

 

Komentarz szczegółowo opisujący czynniki i  zdarzenia kształtujące wynik 

f inansowy I I I  kwartału 2016 r.  

1  

Zyskowność dzia łania Grupy Kapi ta łowej  DEKTRA SA uległa w I I I  kwarta le  

bieżącego roku poprawie.  Zysk na sprzedaży wzrós ł  o 58 %, zysk  na dzia ła lności 

gospodarczej  o 49 % a zysk net to o 55 %. To wynik  zwiększonej  sprzedaży w I I I  kwarta le 

br.  a w szczególności  w mies iącach s ierp ień i  wrzesień   

2  

Na koniec I I I  kwar ta łu 2016 r.  znacząco zwiększyła  s ię war tość środków 

pieniężnych –  wzrost  z 287 t ys .  zł  do 483 tys .  zł .  Jest  to wynik  zwiększonej  war tośc i  

transakcj i  gotówkowych .   

3  

Należnośc i k rótkoterminowe rosną o ponad 46 % - to skutek zwiększonej  war tośc i  

t ransakcj i  real izowanych z odroczonym terminem płatnośc i .   

4  

Przychody ze sprzedaży w omawianym okresie są wyższe o 26,2 % od 

zreal izowanych w analogicznym okres ie poprzedniego roku. Głównymi przyczynami 

zwiększenia przychodów os iąganych przez Grupę są:  wprowadzenie do ofer ty nowych 

produktów sk ierowanych do nowego grona odbiorców, rozbudowa sprzedaży internetowej  

oraz większa sprzedaż d la branży roln iczej .   

 

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

 

W omawianym okresie  utrzymał s ię wzrost zainteresowania nowymi produktami, w 

tym w szczególnośc i  fo l ią  d la przem ysłu .  Mając nadzieję na utrzymanie zainteresowania 

nowymi propozyc jami,  Emitent prowadzi  ak tualn ie prace nad kole jnymi towarami,  które 
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zostaną wprowadzone do sprzedaży w okres ie XII ’16 /  I ’17.  

 

Emitent wysoko ocenia dynamicznie rozwijającą s ię sprzedaż internetową.  

Zarówno Dektra SA jak  i  Indiver  SA powiększają ofer tę on - l ine i  inwestują w środk i 

s łużące do zwiększenia war tości  sp rzedaży przez Internet.  Sprzedaż on - l ine stanowi 

coraz ważniejszą część kanału dystrybucyjnego,  wydatk i  na e -market ing będą 

zwiększane a oferta będzie sukcesywnie ewoluować.  

 

11. Stanowisko odnośnie realizacji prognoz finansowych  
 

Emitent n ie podał prognoz  wyników f inansowych na rok 2016.  

 

12. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej DEKTRA SA  

 

Na dzień 30  września  2016 r.  zatrudnienie w Grupie Kapita łowej  DEKTRA SA, 

w przel iczeniu na pełne etaty,  wynos i ło 18 osób i  było o trzy osoby wyższe  od s tanu na 

dzień 30.09.2015 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 informacji 
finansowych za III kwartał 2016 roku i danych 
porównawczych 
 

Zarząd oświadcza,  że według jego naj lepszej  wiedzy,  dane f inansowe za I I I  

kwar ta ł  2016 roku i  dane porównywalne sporządzone zosta ły zgodnie z  przepisami 

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

rozwoju i  os iągnięć f irmy.  


