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Szanowni Państwo,

Dobiegł  końca  bardzo  intensywny,  a  zarazem  bardzo  udany  kwartał  dla  naszej 

Spółki. Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu czwarty kwartał 2011 roku charakteryzował się 

wysoką  wartością  sprzedaży,  w  której  główny  udział  miały  folie  budowlane  i  folie 

paroizolacyjne.  Osiągnięcie  tak  korzystnego  wyniku  było  możliwe  poprzez 

konsekwentną  realizację  założeń  w  zakresie  rozwoju  nowych  kanałów  dystrybucji 

produktów.  Efektem  podjętych  działań  było  pozyskanie  nowych  dystrybutorów  i 

odbiorców sieciowych.

Ostatni kwartał 2011 roku był również istotny z punktu widzenia wspierania spółki 

zależnej  Indiver  S.A.  W okresie  tym  była  ona  przygotowywana  do  uruchomienia 

produkcji  nowego wyrobu -  siatki  podtynkowej  z  włókna  szklanego. W minionym 

kwartale  wybrany  został  podmiot,  który  dostarczy  maszyny  tkackie  zapewniające 

produkcję siatki zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi.  W bieżącym roku 

planujemy uruchomić 40 krosien  tkackich,  a  pierwsze  partie  maszyn  dotrą  do  naszej 

Spółki  w  II  kwartale  br.  Czwarty  kwartał  2011  roku  to  także  poszukiwanie 

kwalifikowanych dostawców półproduktów, niezbędnych w procesie wytwarzania siatki 

podtynkowej.  Obecnie  kończymy  negocjacje  rozpoczęte  w  minionym  okresie 

sprawozdawczym.  Zapewni  nam  to  stabilne  działanie  w  początkowej  fazie  rozwoju 

produkcji. 

 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z dalszą częścią raportu za czwarty kwartał 

2011 roku, w którym zostały przedstawione wyniki finansowe Spółki oraz najważniejsze 

wydarzenia, które przyczyniły się do ich osiągnięcia.

 
Z poważaniem

Maciej Stefański



Prezes Zarządu





Cła antydumpingowe

W czwartym kwartale 2011 roku nasiliły się zdarzenia, które występowały od drugiego 

kwartału  2011  roku.  W  związku  z  wprowadzeniem  przez  Radę  (UE)  cła 

antydumpingowego na siatki podtynkowe produkowane w Chinach, importerzy podjęli 

nielegalne działania polegające na imporcie chińskiej siatki podtynkowej poprzez inne 

kraje,  deklarując  pochodzenie  inne  niż  chińskie.  Takie  działania  doprowadziły  do 

załamania  sprzedaży  siatki  podtynkowej  w  czwartym  kwartale  2011  roku.  Dla 

porównania  w  okresie  tym  sprzedaliśmy  594  000  m2 siatki  podtynkowej  o  łącznej 

wartości 742 400 zł netto. Było to o 44 % mniej, niż w analogicznym okresie 2010 roku, 

kiedy  sprzedaliśmy  1  135  000  m2 za  łączną  kwotę  1  317  000  zł  netto.  Szacujemy,  że 

przemyt siatki spowodował straty dla naszej Spółki na kwotę 620 000 zł netto. W dniu 

16.11.2011  roku  Komisja  Europejska  na  mocy  rozporządzenia  Rady  (WE)  nr  91/2009 

wszczęła postępowanie o obejściu ceł antydumpingowych. W wyniku podjętych działań 

nastąpiło zdecydowane ograniczenie przemytu siatki podtynkowej.



Sprzedaż produktów pod marką własną

W rezultacie prowadzonej polityki zwiększania udziału w sprzedaży towarów pod marką 

własną zwiększył się udział tych produktów w przychodach przedsiębiorstwa.  W całym 

2011  roku  wynosił  on  6,26  %,  natomiast  dla  minionego  okresu  sprawozdawczego 

wskaźnik  ten  stanowił  13,9  %.   Do  produktów  sprzedawanych  pod  marką  własną 

kwalifikuje  się  takie,  na  których  produkcję  oraz  dystrybucję  Dektra  S.A.  oraz  spółka 

zależna Indiver S.A. posiada niezbędne certyfikaty. Zaliczyć tutaj należy takie marki jak: 

Dektra 145, Euronet, Inbud, Inpar.



Poszukiwania odbiorców sieciowych

W minionym kwartale kontynuowana była polityka mająca na celu rozbudowanie sieci 

dystrybucji.  Efektem  podjętych  działań  było  pozyskanie  kolejnych  dystrybutorów 

sieciowych  oraz  dużych  odbiorców  hurtowych.  Zrównoważona  polityka  rozwoju  sieci 

dystrybucji ma być prowadzona w kolejnych miesiącach.  

Inwestycje w spółkę zależną Indiver S.A.

W  ostatnim  kwartale  2011  roku  podjęliśmy  działania  mające  na  celu  rozpoczęcie 

produkcji siatki podtynkowej w spółce zależnej Indiver SA. Nasze działania obejmowały 

m.in.  opracowanie  technologii  wytwarzania  siatki  podtynkowej,  wybór  dostawców 

maszyn  tkackich,  przygotowanie  pomieszczeń  wytwórczych,  pozyskanie 

kwalifikowanych  dostawców  półproduktów,  uzyskanie  atestów  i  certyfikatów. 

Prowadzone działania mają doprowadzić do rozpoczęcia produkcji siatki podtynkowej z 

włókna  szklanego  w  drugim  kwartale  2012  roku.  Szacujemy,  że  obecnie  w  Polsce 

zużywane jest 170 mln m2 siatki rocznie, a rynek ten wart jest 233 mln zł. Spodziewamy 

się, że pod koniec roku będziemy kontrolować znaczną część tego rynku. 

B+R. Inwestycja w naukę

Rozpoczęliśmy prace nad zmianami technologii produkowanych wyrobów. Zastosowanie 

innowacyjnych  rozwiązań  pozwoli  nam  na  osiągnięcie  przez  nie  nowych,  unikalnych 

właściwości.   Nasza  Spółka  prowadziła  rozmowy  z  jednostkami  badawczo  – 

rozwojowymi. Zamierzamy umożliwić młodym i utalentowanym naukowcom spełnić ich 

marzenia komercjalizacji  prowadzonych przez nich badań.  Najlepsze pomysły zostaną 

zastosowane przy produkcji produktów marek własnych.



W  czterech  kwartałach  2011  roku  nasze  prognozy  finansowe  na  rok  2011  zostały 

zrealizowane odpowiednio w  108 % - przychody ze sprzedaży i w 92,2 % - zysk netto. 

Zarząd  oświadcza,  że  według  jego  najlepszej  wiedzy,  wybrane  dane  finansowe  za  IV 

kwartał  2011  r.  i  dane  porównywalne,  sporządzone  zostały  zgodnie  z  przepisami 

obowiązującymi Spółkę, a zawarte w nich informacje odzwierciedlają prawdziwy obraz 

rozwoju i osiągnięć firmy.




