
List do Akcjonariuszy Delko SA 

Szanowni Akcjonariusze,  

rok 2019 dla Grupy Delko był rokiem wytężonej pracy i rozwoju w segmencie handlu detalicznego 

przy jednoczesnych dobrych wynikach segmentu hurtowego i umacnianiu jego pozycji. 

W 2019 roku zakupiliśmy udziały w 3 spółkach prowadzących handel detaliczny, tj. Megana Sp. 

z o.o. z Krakowa, A&K Sp. z o.o. z Mielca i Słoneczko S.A. z Zielonej Góry. 

Razem ze spółką RHS Sp. z o.o. z Wielunia,  Blue STOP Sp. z o.o. oraz Lavende Sp. z o.o. 

wchodzące w skład Grupy – obecnie spółki detaliczne Grupy Delko prowadzące sklepy – realizują 

sprzedaż roczną netto 358,3 mln zł, co stanowi ok 40,6 % przychodów Grupy licząc razem z A&K. 

Wyniki finansowe za rok 2019 są dobre. Jednakże ze względu na zmianę przepisów 

rachunkowych tj. MSSF 16 polegającej na modyfikacji sposobu ujmowania aktywów użytkowych na 

podstawie umów leasingowych i innych umów o podobnym charakterze, w tym umów najmu – 

prezentowany rachunek wyników uległ modyfikacji i porównanie wprost w układzie rocznym 

niektórych wartości, takich jak wielkość amortyzacji, zadłużenie, koszty finansowe nie jest zasadne. 

Należy też uwzględnić, że sprzedaż spółki A&K z Mielca w 2019 roku nie była konsolidowana 

w rachunku wyników do sprzedaży całej Grupy. 

Wyniki finansowe w 2019 roku są najlepsze w historii Grupy, mimo wystąpienia sporych 

kosztów związanych z przejęciami nowych Spółek: 

I. sprzedaż netto 751,3 mln zł   wzrost 18,6 % 

II. EBITDA 30,3 mln zł    wzrost 39% 

III. marża EBITDA 4,03 % 

IV. zysk netto ogółem 13,3 mln  

V. kapitał własny 90,6 mln zł   wzrost 14,3% 

VI. kapitał własny na 1 akcję 15,15 zł  

VII. zysk netto na 1 akcję 2,32 zł 

Zarząd będzie wnioskował o wypłatę dywidendy w kwocie zbliżonej do lat poprzednich. 

 W warunkach epidemii koronawirusa – spółki Grupy w chwili obecnej funkcjonują 

prawidłowo i bezpiecznie, prowadząc sprzedaż zarówno hurtową, jak i detaliczną. Dostarczamy 

środki dezynfekujące i środki czystości do bardzo wielu podmiotów gospodarczych i zwykłych 

Polaków. 

W 2020 roku planujemy zakończyć transakcję zakupu spółek prowadzących działalność 

hurtową, tj. Waldi Sp. z o.o. z Komornik k. Poznania oraz Delta Sp. j. z Zielonej Góry. Zwiększy to 

potencjał handlowy naszej Grupy i poprawi wskaźniki logistyczne w dystrybucji.  

Dziękuję wszystkim za wytrwałość i wiarę w Delko. A pracownikom Grupy za zaangażowanie 

i  ciężką, solidną pracę, tak w roku ubiegłym, jak i teraz – w okresie zagrożenia koronawirusm. 

       Dariusz Kawecki 

Śrem, 12.05.2020r. 
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