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List do Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Kapitałowej Delko

 

Szanowni Państwo, 

 

Pierwsze półrocze bieŜącego roku obrotowego w Grupie Delko

istotne wydarzenia. W dniu 24 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki Delko SA podjęła jednogłośną decyzję 

o odwołaniu dotychczasowego Zarządu.

Radę Nadzorczą i przeprowadzonej przez niezaleŜnych audytorów.

pięciu z sześciu Członków Rady Nadzorczej, reprezentujących wiodących akcjonariuszy. Ta niestandardowa, jak 

na krajową praktykę Ŝycia gospodarczego forma objęcia władzy wykonaw

Członków Rady Nadzorczej, skutkująca jednocześnie wygaśnięciem ich mandatów (odbyło się to bez istotnej 

szkody dla bieŜącego funkcjonowania Delko SA), podyktowana została dw

jednej strony, było to pragnienie natychmiastowego powstrzymania niepokojącego procesu drastycznego 

pogarszania się sytuacji ekonomicznej Grupy Delko, z drugiej 

bezkompromisowej obrony interesów wszystkich Akcjonariuszy Delko SA.     

Zaprezentowane w niniejszym Sprawozdaniu wyniki finansowe Grupy Delko są wysoce 

niezadawalające, i to przynajmniej w dwójnasób. Po pierwsze, odciskają się na nich zaszłości minionego okresu. 

Po drugie, stosunkowo krótki upływ czasu nie pozwala jeszcze na

zdecydowanie przeprowadzanego programu naprawczego

stanowi integralną część aktualnie realizowanej koncepcji rozwoju, któ

przywrócenie Grupie Delko stabilnej efektywności gospodarowania, a tym samym 

zaufania u  Akcjonariuszy.  

Śrem, dnia 31 sierpnia 2012r 
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o Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Kapitałowej Delko

bieŜącego roku obrotowego w Grupie Delko było okresem, w którym miały miejsce 

istotne wydarzenia. W dniu 24 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki Delko SA podjęła jednogłośną decyzję 

o odwołaniu dotychczasowego Zarządu. Odwołanie poprzedniego Zarządu nastąpiło po kontroli zleconej przez 

eprowadzonej przez niezaleŜnych audytorów. W skład nowego Zarządu Spółki weszło 

pięciu z sześciu Członków Rady Nadzorczej, reprezentujących wiodących akcjonariuszy. Ta niestandardowa, jak 

na krajową praktykę Ŝycia gospodarczego forma objęcia władzy wykonawczej w Spółce przez dotychczasowych 

Członków Rady Nadzorczej, skutkująca jednocześnie wygaśnięciem ich mandatów (odbyło się to bez istotnej 

szkody dla bieŜącego funkcjonowania Delko SA), podyktowana została dwiema podstawowymi przesłankami. Z 

, było to pragnienie natychmiastowego powstrzymania niepokojącego procesu drastycznego 

pogarszania się sytuacji ekonomicznej Grupy Delko, z drugiej – wynikało z potrzeby radykalnej i 

bezkompromisowej obrony interesów wszystkich Akcjonariuszy Delko SA.       

Zaprezentowane w niniejszym Sprawozdaniu wyniki finansowe Grupy Delko są wysoce 

niezadawalające, i to przynajmniej w dwójnasób. Po pierwsze, odciskają się na nich zaszłości minionego okresu. 

Po drugie, stosunkowo krótki upływ czasu nie pozwala jeszcze na uwypuklenie efektów 

przeprowadzanego programu naprawczego prowadzonego przez obecny Zarząd

aktualnie realizowanej koncepcji rozwoju, której bezwzględnym priorytetem jest

przywrócenie Grupie Delko stabilnej efektywności gospodarowania, a tym samym - jak najszybsze odbudowanie 

 

 

Zarząd Delko SA  
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o Akcjonariuszy, Partnerów handlowych, Klientów i Pracowników Grupy Kapitałowej Delko 

w którym miały miejsce 

istotne wydarzenia. W dniu 24 kwietnia 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki Delko SA podjęła jednogłośną decyzję  

o kontroli zleconej przez 

W skład nowego Zarządu Spółki weszło 

pięciu z sześciu Członków Rady Nadzorczej, reprezentujących wiodących akcjonariuszy. Ta niestandardowa, jak 

czej w Spółce przez dotychczasowych 

Członków Rady Nadzorczej, skutkująca jednocześnie wygaśnięciem ich mandatów (odbyło się to bez istotnej 

podstawowymi przesłankami. Z 

, było to pragnienie natychmiastowego powstrzymania niepokojącego procesu drastycznego 

wynikało z potrzeby radykalnej i 

Zaprezentowane w niniejszym Sprawozdaniu wyniki finansowe Grupy Delko są wysoce 

niezadawalające, i to przynajmniej w dwójnasób. Po pierwsze, odciskają się na nich zaszłości minionego okresu. 

uwypuklenie efektów - konsekwentnie i 

prowadzonego przez obecny Zarząd. Program ten 

rej bezwzględnym priorytetem jest - 

jak najszybsze odbudowanie 
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1. Organizacja Grupy Kapitałowej 

1.1. Ogólna charakterystyka działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Delko

 

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Grupy Delko jest hurtowa dystrybucja dóbr 

FMCG – wszystkich, waŜniejszych, światowych producentów chemii gospodarczej, artykułów higienicznych oraz 

kosmetyków na terenie Polski. Grupa Delko prowadzi równieŜ dystrybucję produktów własnych marek. SprzedaŜ 

i dystrybucja jest prowadzona w ramach regionalny

własnych hurtowni (zorganizowanych w formie zaleŜnych spółek celowych Delko S.A.) i bezpośrednią obsługę 

duŜych klientów detalicznych. 

 

Grupę Kapitałową Delko tworzą: 

� Delko S.A. z siedzibą w Śremie 

� PH AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

� Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

� Delko OTTO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,

� Cosmetics RDT  Sp. z o.o. z siedzibą w ŁomŜy,

� Nika Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach

� Soliko Sp. z o.o. z siedzibą w 

 

Delko jest liderem rynku dystrybucji chemiczno

sieciowym w swojej branŜy, gwarantującym dystrybucję towarów na terenie całego kraju.

 

1.2. Kapitały Delko S.A. 

 

1.2.1. Na dzień 30 czerwca 2012 r. kapitał zakładowy jednostki dominującej Delko S.A. wynosił

i obejmował: 

� 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda,

� 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o war

� 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda.

 

1.2.2. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia

w stosunku do Delko S.A. wraz z op

przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Delko

wykonywania prawa głosu, przypadających na akcje Delko S.A.

 

Zgodnie ze statutem Delko

wartość nominalną, związane są z nimi równe prawa i obowiązki dla kaŜdego akcjonariusza, brak jest
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1.1. Ogólna charakterystyka działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej Delko 

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Grupy Delko jest hurtowa dystrybucja dóbr 

wszystkich, waŜniejszych, światowych producentów chemii gospodarczej, artykułów higienicznych oraz 

kosmetyków na terenie Polski. Grupa Delko prowadzi równieŜ dystrybucję produktów własnych marek. SprzedaŜ 

i dystrybucja jest prowadzona w ramach regionalnych przedstawicieli (Regionalnych Dystrybutorów),sieć 

własnych hurtowni (zorganizowanych w formie zaleŜnych spółek celowych Delko S.A.) i bezpośrednią obsługę 

Delko S.A. z siedzibą w Śremie – jednostka dominująca, 

z siedzibą w Warszawie, 

Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 

Delko OTTO Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, 

Sp. z o.o. z siedzibą w ŁomŜy, 

Nika Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, 

liko Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

Delko jest liderem rynku dystrybucji chemiczno-kosmetycznej w Polsce. Grupa jest jedynym operatorem 

sieciowym w swojej branŜy, gwarantującym dystrybucję towarów na terenie całego kraju. 

r. kapitał zakładowy jednostki dominującej Delko S.A. wynosił

39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda, 

4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda,

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda.

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia

stosunku do Delko S.A. wraz z opisem tych uprawnień. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących 

przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Delko S.A. oraz wszelkich ograniczeń w zakresie 

wykonywania prawa głosu, przypadających na akcje Delko S.A. 

Zgodnie ze statutem Delko S.A. wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, mają jednakową

wartość nominalną, związane są z nimi równe prawa i obowiązki dla kaŜdego akcjonariusza, brak jest
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Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Grupy Delko jest hurtowa dystrybucja dóbr 

wszystkich, waŜniejszych, światowych producentów chemii gospodarczej, artykułów higienicznych oraz 

kosmetyków na terenie Polski. Grupa Delko prowadzi równieŜ dystrybucję produktów własnych marek. SprzedaŜ 

ch przedstawicieli (Regionalnych Dystrybutorów),sieć 

własnych hurtowni (zorganizowanych w formie zaleŜnych spółek celowych Delko S.A.) i bezpośrednią obsługę 

kosmetycznej w Polsce. Grupa jest jedynym operatorem 

r. kapitał zakładowy jednostki dominującej Delko S.A. wynosił 5.980.000,00 zł 

tości nominalnej 1,00 zł kaŜda, 

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł kaŜda. 

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne 

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących 

S.A. oraz wszelkich ograniczeń w zakresie 

S.A. wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, mają jednakową 

wartość nominalną, związane są z nimi równe prawa i obowiązki dla kaŜdego akcjonariusza, brak jest 
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jakichkolwiek, statutowych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności wyemit

ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu.

 

1.2.3. Informacje o nabyciu własnych akcji, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości

ze wskazaniem, jaką cześć kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia ora

w przypadku ich zbycia. 

 

W I półroczu 2012 roku nie było transakcji tego typu.

 

1.2.4. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

 

Nie dotyczy. 

 

1.3. Struktura akcjonariatu Delko S.A.

 

1.3.1. Akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5%

ogólnej liczby głosów na WZA Delko S.A. na dzień 30 czerwca

 

� Dariusz Kawecki (łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez Doktor Leks S.A.) 

1.246.985 akcji i głosów na WZA Spółki (w tym, w sposób bezpośrednio: 139.559 akcji i

WZA Spółki; Doktor Leks S.A. łącznie: 1.10

� Mirosław Dąbrowski – 828.160 akcji i głosów na WZA Spółki

� Delkor Sp. z o.o  (udziałowcem tej s

Mielczarek) – 751.360 akcji i głosów na WZA Spółki,

� Kazimierz Luberda i Teresa Luberda 

Kazimierz Luberda: 629.900 akcji i głosów na WZA Sp

WZA Delko S.A.), 

� Mirosław Newel – 539.650 akcji i głosów na WZA Spółki,

� Aviva Investors Poland S.A. 
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jakichkolwiek, statutowych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności wyemit

ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu. 

Informacje o nabyciu własnych akcji, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości

wskazaniem, jaką cześć kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaŜy

roku nie było transakcji tego typu. 

Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 

1.3. Struktura akcjonariatu Delko S.A. 

posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5%

ogólnej liczby głosów na WZA Delko S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku byli: 

Dariusz Kawecki (łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez Doktor Leks S.A.) 

głosów na WZA Spółki (w tym, w sposób bezpośrednio: 139.559 akcji i

WZA Spółki; Doktor Leks S.A. łącznie: 1.107.426 akcji i głosów na WZA Delko

828.160 akcji i głosów na WZA Spółki, 

(udziałowcem tej spółki jest  Pan Leszek Wójcik , Pan Tomasz Czapla i Pan Stefan 

751.360 akcji i głosów na WZA Spółki, 

Kazimierz Luberda i Teresa Luberda – łącznie: 651.540 akcji i głosów na WZA Spółki (w

Kazimierz Luberda: 629.900 akcji i głosów na WZA Spółki; Teresa Luberda: 21.640

539.650 akcji i głosów na WZA Spółki, 

Aviva Investors Poland S.A. – 521.203 akcji i głosów na WZA Spółki, 
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jakichkolwiek, statutowych ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności wyemitowanych akcji oraz 

Informacje o nabyciu własnych akcji, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, 

z cenie sprzedaŜy tych akcji 

posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5% 

Dariusz Kawecki (łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez Doktor Leks S.A.) – 

głosów na WZA Spółki (w tym, w sposób bezpośrednio: 139.559 akcji i głosów na 

akcji i głosów na WZA Delko S.A.), 

Tomasz Czapla i Pan Stefan 

łącznie: 651.540 akcji i głosów na WZA Spółki (w tym 

ółki; Teresa Luberda: 21.640 akcji i głosów na 
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Procentowy udział w kapitale zakładowym

oraz udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Delko S.A.

1.3.2. Wykaz osób zarządzających i nadzorujących, posiadających na dzień 30 czerwca 201

S.A.: 

 

� Dariusz Kawecki – Prezes Zarządu Spółki (łącznie, bezpośrednio) 

WZA Spółki 

� Mirosław Jan Dąbrowski

głosów na WZA Spółki,

� Kazimierz Jan Luberda

głosów na WZA Spółki 

� Leszek Wójcik – Wiceprezes Zarządu Spółki (łącznie, bezpośrednio poprzez Delkor Sp. z o.o.) 

751.360 akcji i głosów na WZA Spółki,

 

1.4. Zarząd i Rada Nadzorcza Delko S.A.

 

1.4.1. Skład organów zarządzającego i nadzorczego Delko S.A. na dzień 30 czerwca 

 

� Zarząd Spółki: 

Dariusz Kawecki –

Mirosław Jan Dąbrowski

Kazimierz Jan Luberda

Leszek Wójcik – Wiceprezes Zarządu

Wojciech Szymon Kowalski

LUBERDA TERESA I 

KAZIMIERZ; 10,9%

NEWEL MIROSŁAW  

9,0%

Aviva Investors 

Poland S.A. ; 8,7%

POZOSTALI; 24,1%
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Procentowy udział w kapitale zakładowym 

oraz udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Delko S.A. 

 

Wykaz osób zarządzających i nadzorujących, posiadających na dzień 30 czerwca 201

Prezes Zarządu Spółki (łącznie, bezpośrednio) - 1.246.985 akcji i 

Mirosław Jan Dąbrowski– Wiceprezes Zarządu Spółki (łącznie, bezpośrednio) 

głosów na WZA Spółki, 

Kazimierz Jan Luberda– Wiceprezes Zarządu Spółki (łącznie, bezpośrednio) 

 

Wiceprezes Zarządu Spółki (łącznie, bezpośrednio poprzez Delkor Sp. z o.o.) 

751.360 akcji i głosów na WZA Spółki, 

1.4. Zarząd i Rada Nadzorcza Delko S.A. 

Skład organów zarządzającego i nadzorczego Delko S.A. na dzień 30 czerwca 2012

– Prezes Zarządu 

Mirosław Jan Dąbrowski– Wiceprezes Zarządu 

Kazimierz Jan Luberda – Wiceprezes Zarządu 

Wiceprezes Zarządu 

Wojciech Szymon Kowalski – Wiceprezes Zarządu 

KAWECKI DARIUSZ; 

20,9%

DELKOR SP. Z O.O. ; 

12,6%

LUBERDA TERESA I 

KAZIMIERZ; 10,9%

POZOSTALI; 24,1%
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Wykaz osób zarządzających i nadzorujących, posiadających na dzień 30 czerwca 2012 roku akcje Delko 

1.246.985 akcji i głosów na 

Wiceprezes Zarządu Spółki (łącznie, bezpośrednio) – 828.160 akcji i 

Wiceprezes Zarządu Spółki (łącznie, bezpośrednio) – 651.540 akcji i 

Wiceprezes Zarządu Spółki (łącznie, bezpośrednio poprzez Delkor Sp. z o.o.) – 

012 roku: 

KAWECKI DARIUSZ; 

20,9%

DĄBROWSKI 

MIROSŁAW; 

13,8%

DELKOR SP. Z O.O. ; 
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� Rada Nadzorcza: 

Agnieszka Newel –

Mariusz Szklarski –

Daniel Piotr Luberda 

Monika Ewa Dąbrowska 

Tomasz Piotr Czapla 

 

1.4.2. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Delko S.A. w I połowie tego roku:

 

W dniu 24 kwietnia 2012 

Pana Andrzeja Worsztynowicza, Pana Dawida Harsze

osoby zarządzające : 

 

1. Dariusz Kawecki 

2. Mirosław Jan Dąbrowski

3. Kazimierz Jan Luberda

4. Leszek Wójcik 

5. Wojciech Szymon Kowalski

 

W dniu 30 czerwca 2012r.  z funkcji C

30 czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie Wspólników powołało następujące osoby nadzorujące:

 

1. Agnieszka Newel 

2. Mariusz Szklarski 

3. Daniel Piotr Luberda 

4. Monika Ewa Dąbrowska 

5. Tomasz Piotr Czapla 

 

Prezes Zarządu Pan Dariusz Kawecki

Spółki i pierwszym przewodniczącym 

Zarządu . Pod jego kierownictwem spółka kaŜdorazowo przyspieszała swój rozwój i znacząco poprawiała wyniki. 

Przy znacznym osobistym zaangaŜowaniu Pana Prezesa Kaw

w 2009 r.  na GPW w Warszawie.  

Zmiany, jakie miały miejsce w Delko SA na przełomie lat 2010

Kaweckiego i jego powrót po raz trzeci na stanowisko Prezesa Zarządu nastąpił na jed

Nadzorczej i wielu akcjonariuszy Spółki.
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– Przewodniczący Rady Nadzorczej 

– Zastępca Przewodniczącego 

Daniel Piotr Luberda – członek Rady Nadzorczej 

Monika Ewa Dąbrowska – Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Piotr Czapla – Członek Rady Nadzorczej 

zarządzających i nadzorujących Delko S.A. w I połowie tego roku:

r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała  dotychczasowe

Pana Dawida Harsze,  Pana Dariusza Śmiejkowskiego i powołała na

Dariusz Kawecki – Prezes Zarządu 

Mirosław Jan Dąbrowski– Wiceprezes Zarządu 

Kazimierz Jan Luberda– Wiceprezes Zarządu 

Leszek Wójcik – Wiceprezes Zarządu 

Wojciech Szymon Kowalski– Wiceprezes Zarządu 

funkcji Członka Rady Nadzorczej złoŜył rezygnację Pan Mirosław Newel.  

czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie Wspólników powołało następujące osoby nadzorujące:

Agnieszka Newel – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Mariusz Szklarski – Zastępca Przewodniczącego 

Daniel Piotr Luberda – członek Rady Nadzorczej 

Monika Ewa Dąbrowska – Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Piotr Czapla – Członek Rady Nadzorczej 

Pan Dariusz Kawecki jest związany z Delko SA od 18 lat. Był jednym z załoŜycieli

i pierwszym przewodniczącym jej Rady Nadzorczej. W latach 2000-2002 i 200

. Pod jego kierownictwem spółka kaŜdorazowo przyspieszała swój rozwój i znacząco poprawiała wyniki. 

Przy znacznym osobistym zaangaŜowaniu Pana Prezesa Kaweckiego Delko SA z sukcesem debiutowała 

Zmiany, jakie miały miejsce w Delko SA na przełomie lat 2010-2012 - odbyły się bez udziału Prezesa 

Kaweckiego i jego powrót po raz trzeci na stanowisko Prezesa Zarządu nastąpił na jed

Nadzorczej i wielu akcjonariuszy Spółki. 
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zarządzających i nadzorujących Delko S.A. w I połowie tego roku: 

e osoby zarządzające - 

na Dariusza Śmiejkowskiego i powołała następujące 

złonka Rady Nadzorczej złoŜył rezygnację Pan Mirosław Newel.  W dniu 

czerwca 2012r. Walne Zgromadzenie Wspólników powołało następujące osoby nadzorujące: 

jest związany z Delko SA od 18 lat. Był jednym z załoŜycieli 

2002 i 2008-2010 był Prezesem 

. Pod jego kierownictwem spółka kaŜdorazowo przyspieszała swój rozwój i znacząco poprawiała wyniki. 

eckiego Delko SA z sukcesem debiutowała  

odbyły się bez udziału Prezesa 

Kaweckiego i jego powrót po raz trzeci na stanowisko Prezesa Zarządu nastąpił na jednogłośną prośbę Rady 
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Pan Dariusz Kawecki posiada tytuł doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i systemów 

pomiarowych. Zawodowo od 22 lat pracuje na stanowiskach zarządczych. Jego wieloletnia praktyka i głęb

znajomość branŜy poparta jest pracą zarówno w strukturach detalicznych (Lewiatan Opole sp. z o.o., Lider Sp.

z o.o., Drogerie Rossa sp. z o.o. i inne) jak i hurtowych (Delko SA, Delko Esta sp. z o.o., Taco sp. z o.o., Delko 

Otto sp. z o.o., Doktor Leks SA i inne).

Pan Prezes Kawecki uczestniczył z sukcesem w wielu projektach restrukturyzacyjnych i projektach 

związanych z przejęciami orazpołączeniami spółek, a takŜe wdroŜeniem systemów informatycznych 

i zarządczych. Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkol

Kawaler. 49 lat. Mocno zaangaŜowany w wykonywanie obowiązków zawodowych. Odpowiedzialny. 

Uczciwy. Konsekwentny. Rozległe zainteresowania pozazawodowe z dziedziny historii, astronomii, geografii

 i historii regionu Sudetów, makroekonomii, socjologii i ekologii. Mieszka we Wrocławiu.

Rada Nadzorcza zwolniła Pana Dariusz Kaweckiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami 

podejmowanymi przez niego w Doktor Leks SA, Delko Esta Sp. z o.o., Drogerie Rossa

z o.o. i własnej działalności gospodarczej. W spółkach tych Pan Dariusz Kawecki jest znaczącym udziałowcem 

i spółki te współpracują z Delko SA. 

Pan Dariusz Kawecki nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wiceprezes Zarządu Pan 

jawnej. Był jednym z  załoŜycieli Delko

Plus Mirosław Jan Dąbrowski. Ukończył liczne szkolenia m.in. 

2000 – 2002 i 2005 – 2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., od 2002 r. do 2

Delko Otto Sp. z o.o. W latach: 1995 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Mirosław Jan Dąbrowski ukończył Akademię Wychowania 

Fizycznego w Warszawie. Uprawiał 

Świata w Atenach w podnoszeniu cięŜarów w wadze do 110 kg.

Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego z zakazu konkurencji w

czynnościami podejmowanymi przez niego w PHU Otto Sp. j., Delko Otto Sp. z o.o. i dział

Otto Plus. Pan Mirosław Jan Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wiceprezes Zarządu Pan 

Industries Inc. w USA, jako Kierownik, gdzie był zatrudniony do 1990 r. Od 1991 roku do 1993 r. prowadził 

handlową działalność gospodarczą. Od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w 

zakresie dystrybucji chemii gospodarczej, środków higieny i kosmety

Delko S.A. Od 2003 roku do 2012 roku był

Przewodniczącego Rady). Kazimierz Jan Luberda posiada wykształcenie techniczne, ukończył Zespół Szkół 
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Pan Dariusz Kawecki posiada tytuł doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i systemów 

pomiarowych. Zawodowo od 22 lat pracuje na stanowiskach zarządczych. Jego wieloletnia praktyka i głęb

znajomość branŜy poparta jest pracą zarówno w strukturach detalicznych (Lewiatan Opole sp. z o.o., Lider Sp.

z o.o., Drogerie Rossa sp. z o.o. i inne) jak i hurtowych (Delko SA, Delko Esta sp. z o.o., Taco sp. z o.o., Delko 

SA i inne). 

Pan Prezes Kawecki uczestniczył z sukcesem w wielu projektach restrukturyzacyjnych i projektach 

połączeniami spółek, a takŜe wdroŜeniem systemów informatycznych 

i zarządczych. Ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń m.in. z zakresu finansów, zarządzania i sprzedaŜy.

Kawaler. 49 lat. Mocno zaangaŜowany w wykonywanie obowiązków zawodowych. Odpowiedzialny. 

Uczciwy. Konsekwentny. Rozległe zainteresowania pozazawodowe z dziedziny historii, astronomii, geografii

rii regionu Sudetów, makroekonomii, socjologii i ekologii. Mieszka we Wrocławiu. 

Rada Nadzorcza zwolniła Pana Dariusz Kaweckiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami 

podejmowanymi przez niego w Doktor Leks SA, Delko Esta Sp. z o.o., Drogerie Rossa Sp. z o.o., Drameks Sp. 

z o.o. i własnej działalności gospodarczej. W spółkach tych Pan Dariusz Kawecki jest znaczącym udziałowcem 

 

Pan Dariusz Kawecki nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Mirosław Jan Dąbrowski od 1992 roku jest współwłaścicielem Otto Sp. 

Delko S.A. Od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU Otto 

kończył liczne szkolenia m.in. z  zakresu zarządzania i 

2007 był Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., od 2002 r. do 2007 r. Prezesem Zarządu 

Delko Otto Sp. z o.o. W latach: 1995 – 2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A., w

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Mirosław Jan Dąbrowski ukończył Akademię Wychowania 

Uprawiał zawodowo sport. W 1989 roku zdobył brązowy medal na Mistrzostwach 

Świata w Atenach w podnoszeniu cięŜarów w wadze do 110 kg. śonaty. Czworo dzieci.  

Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego z zakazu konkurencji w

mi podejmowanymi przez niego w PHU Otto Sp. j., Delko Otto Sp. z o.o. i dział

Pan Mirosław Jan Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Kazimierz Jan Luberda rozpoczął pracę zawodową w 1987 roku w GPL 

USA, jako Kierownik, gdzie był zatrudniony do 1990 r. Od 1991 roku do 1993 r. prowadził 

handlową działalność gospodarczą. Od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w 

zakresie dystrybucji chemii gospodarczej, środków higieny i kosmetyków. Od 1997 roku jest 

do 2012 roku był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (w latach 2005

Przewodniczącego Rady). Kazimierz Jan Luberda posiada wykształcenie techniczne, ukończył Zespół Szkół 
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Pan Dariusz Kawecki posiada tytuł doktora nauk technicznych w zakresie automatyki i systemów 

pomiarowych. Zawodowo od 22 lat pracuje na stanowiskach zarządczych. Jego wieloletnia praktyka i głęboka 

znajomość branŜy poparta jest pracą zarówno w strukturach detalicznych (Lewiatan Opole sp. z o.o., Lider Sp. 

z o.o., Drogerie Rossa sp. z o.o. i inne) jak i hurtowych (Delko SA, Delko Esta sp. z o.o., Taco sp. z o.o., Delko 

Pan Prezes Kawecki uczestniczył z sukcesem w wielu projektach restrukturyzacyjnych i projektach 

połączeniami spółek, a takŜe wdroŜeniem systemów informatycznych  

in. z zakresu finansów, zarządzania i sprzedaŜy. 

Kawaler. 49 lat. Mocno zaangaŜowany w wykonywanie obowiązków zawodowych. Odpowiedzialny. 

Uczciwy. Konsekwentny. Rozległe zainteresowania pozazawodowe z dziedziny historii, astronomii, geografii 

Rada Nadzorcza zwolniła Pana Dariusz Kaweckiego z zakazu konkurencji w związku z czynnościami 

Sp. z o.o., Drameks Sp.  

z o.o. i własnej działalności gospodarczej. W spółkach tych Pan Dariusz Kawecki jest znaczącym udziałowcem  

Pan Dariusz Kawecki nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonym na 

od 1992 roku jest współwłaścicielem Otto Sp. 

S.A. Od 1999 r. prowadzi działalność gospodarczą pod firmą PHU Otto 

 księgowości. W latach: 

007 r. Prezesem Zarządu 

2000 był Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A., w latach: 2003- 2005 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Mirosław Jan Dąbrowski ukończył Akademię Wychowania 

W 1989 roku zdobył brązowy medal na Mistrzostwach 

Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Mirosława Jana Dąbrowskiego z zakazu konkurencji w związku z 

mi podejmowanymi przez niego w PHU Otto Sp. j., Delko Otto Sp. z o.o. i działalności gospodarczej 

Pan Mirosław Jan Dąbrowski nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

rozpoczął pracę zawodową w 1987 roku w GPL 

USA, jako Kierownik, gdzie był zatrudniony do 1990 r. Od 1991 roku do 1993 r. prowadził 

handlową działalność gospodarczą. Od 1992 roku do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą w 

ków. Od 1997 roku jest  akcjonariuszem 

Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (w latach 2005-2007 był Zastępcą 

Przewodniczącego Rady). Kazimierz Jan Luberda posiada wykształcenie techniczne, ukończył Zespół Szkół 
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Technicznych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu. Odbył liczne kursy menedŜerskie, księgowe oraz 

w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacją czasu pracy.

Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Kazimierza Jana Luberdę z zakazu kon

z czynnościami podejmowanymi przez niego w Luberda Sp. z o.o., Chemia Kosmetyki Kazimierz Luberda, 

Haldrob Sp. z o.o. Pan Kazimierz Jan Luberda nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o

 

Wiceprezes Zarządu Pan 

przebywał na kontrakcie eksportowym do roku 1988. Następnie od 1989 r. do 1991 roku prowadził własną 

działalność gospodarczą w zakresie ha

współwłaścicielem Hurtowni chemiczno kosmetycznej „Luz”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu 

Delkor Sp. z o.o. Od 2000 r. do 2005 r. 

Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., zaś od maja 2007 roku 

Nadzorczej Spółki. Leszek Wójcik posiada wykształcenie średnie techniczne. Ponadto, Pan Leszek Wójcik 

ukończył liczne kursy z zakresu zarz

Rada Nadzorcza zwolniła Pana Leszka Wójcika z zakazu konkurencji w związku z czynnościami 

podejmowanymi przez niego w Delkor Sp. z o.o. Pan Leszek Wójcik nie został wpisany do Rejestru DłuŜników 

Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Wiceprezes Zarządu Pan Wojciech Szymon Kowalski

Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.

2010 roku do kwietnia 2012 roku oraz były członek Rady Nadzorczej w Relpol SA, Grajewo Pfleiderer SA oraz W. 

KRUK SA. Sprawował m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji 

Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu 

Maklerskiego Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierowni

Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu

(wiceprzewodniczący RN). Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 

wyspecjalizowaną w zakresie analiz i koniunktur, przede wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków 

giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo

wspomniany prowadzi działalność publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii

i walutowych. Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego z zakazu konkurencji

 w związku z czynnościami podejmowanymi przez niego w działalności gospodarczej Biuro Analiz i Koniunktur 

WS Kowalski. Pan Wojciech Szymon Kowalski nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pani Agnieszka Newel  jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Stosunki 

Międzynarodowe. W chwili obecnej jest odpowiedzialna za szereg zadań dotyczących logistyki w Biazet S.A. 
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nych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu. Odbył liczne kursy menedŜerskie, księgowe oraz 

w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i organizacją czasu pracy. śonaty. Trójka dzieci.

Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Kazimierza Jana Luberdę z zakazu kon

z czynnościami podejmowanymi przez niego w Luberda Sp. z o.o., Chemia Kosmetyki Kazimierz Luberda, 

Haldrob Sp. z o.o. Pan Kazimierz Jan Luberda nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pan Leszek Wójcik rozpoczął pracę zawodową w 1986 roku w ZSRR, gdzie 

przebywał na kontrakcie eksportowym do roku 1988. Następnie od 1989 r. do 1991 roku prowadził własną 

działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego i detalicznego. Od 1991 r. do roku 1997 był 

współwłaścicielem Hurtowni chemiczno kosmetycznej „Luz”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu 

Delkor Sp. z o.o. Od 2000 r. do 2005 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A. W latach 2

Wiceprezesem Zarządu Delko S.A., zaś od maja 2007 roku do 2012 roku był Zastępcą Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki. Leszek Wójcik posiada wykształcenie średnie techniczne. Ponadto, Pan Leszek Wójcik 

ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów oraz prawa podatkowego

Rada Nadzorcza zwolniła Pana Leszka Wójcika z zakazu konkurencji w związku z czynnościami 

podejmowanymi przez niego w Delkor Sp. z o.o. Pan Leszek Wójcik nie został wpisany do Rejestru DłuŜników 

wypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wojciech Szymon Kowalski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył 

Akademię Ekonomiczną w Poznaniu na Wydziale Ekonomii. Członek Rady Nadzorczej Delko SA

2010 roku do kwietnia 2012 roku oraz były członek Rady Nadzorczej w Relpol SA, Grajewo Pfleiderer SA oraz W. 

ł m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji 

Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu 

Maklerskiego Polinwest S.A. z siedzibą w Poznaniu, pełnił funkcję Kierownika Biura Analiz i Informacji Domu 

Maklerskiego BMT S.A. w Poznaniu. Aktualny Członek Rad Nadzorczych: Elektrotim S.A.

Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 

zakresie analiz i koniunktur, przede wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków 

giełdowych, w tym m.in. rynków towarowo-surowcowych oraz wybranych sektorów oraz branŜ. Ponadto, 

wspomniany prowadzi działalność publicystyczną m.in. z zakresu makroekonomii, rynków surowcowych 

Spółki zwolniła Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego z zakazu konkurencji

czynnościami podejmowanymi przez niego w działalności gospodarczej Biuro Analiz i Koniunktur 

ymon Kowalski nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Stosunki 

i obecnej jest odpowiedzialna za szereg zadań dotyczących logistyki w Biazet S.A. 
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nych im. Stanisława Staszica w Nowym Targu. Odbył liczne kursy menedŜerskie, księgowe oraz  

śonaty. Trójka dzieci.  

Rada Nadzorcza Spółki zwolniła Pana Kazimierza Jana Luberdę z zakazu konkurencji w związku  

z czynnościami podejmowanymi przez niego w Luberda Sp. z o.o., Chemia Kosmetyki Kazimierz Luberda, 

Haldrob Sp. z o.o. Pan Kazimierz Jan Luberda nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

rozpoczął pracę zawodową w 1986 roku w ZSRR, gdzie 

przebywał na kontrakcie eksportowym do roku 1988. Następnie od 1989 r. do 1991 roku prowadził własną 

ndlu hurtowego i detalicznego. Od 1991 r. do roku 1997 był 

współwłaścicielem Hurtowni chemiczno kosmetycznej „Luz”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Prezesem Zarządu 

Członkiem Rady Nadzorczej Delko S.A. W latach 2005 – 2007 był 

Zastępcą Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki. Leszek Wójcik posiada wykształcenie średnie techniczne. Ponadto, Pan Leszek Wójcik 

finansów oraz prawa podatkowego.  

Rada Nadzorcza zwolniła Pana Leszka Wójcika z zakazu konkurencji w związku z czynnościami 

podejmowanymi przez niego w Delkor Sp. z o.o. Pan Leszek Wójcik nie został wpisany do Rejestru DłuŜników 

jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył 

Członek Rady Nadzorczej Delko SA od czerwca 

2010 roku do kwietnia 2012 roku oraz były członek Rady Nadzorczej w Relpol SA, Grajewo Pfleiderer SA oraz W. 

ł m.in. funkcję kierowniczą Departamentu Koniunktur i Inwestycji w Pionie Inwestycji 

Kapitałowych Banku Staropolskiego S.A. w Poznaniu, był Zastępcą Dyrektora Rynku Pierwotnego Domu 

ka Biura Analiz i Informacji Domu 

Rad Nadzorczych: Elektrotim S.A. oraz Pozbud T&R SA 

Pan Wojciech Szymon Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą 

zakresie analiz i koniunktur, przede wszystkim w przedmiocie makroekonomii, rynków 

surowcowych oraz wybranych sektorów oraz branŜ. Ponadto, 

, rynków surowcowych 

Spółki zwolniła Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego z zakazu konkurencji 

czynnościami podejmowanymi przez niego w działalności gospodarczej Biuro Analiz i Koniunktur 

ymon Kowalski nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, 

jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Stosunki 

i obecnej jest odpowiedzialna za szereg zadań dotyczących logistyki w Biazet S.A. 
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Pani Agnieszka Newel pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Biazet S.A. Pani Agnieszka Newel, 

według przedstawionego oświadczenia: nie jest wspólnikiem konkurencyj

ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pani Agnieszka Newel nie została wpisana do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawi

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pani Monika Ewa Dąbrowska

Warszawie. Pani Monika Ewa Dąbrowska, według przedstawionego oświadczenia: nie jest wspólnikiem 

konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Monika Ewa Dąbrowska nie została wpisana do Rejestru 

DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustaw

 

Pan Daniel Piotr Luberda

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Informatykę Stosowaną na Politechnice 

Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w 

przez Central Connecticut State University New Britain w ramach Szkoły Biznesu na Politechnice Krakowskiej im. 

Tadeusza Kościuszki. Od 2006 r. zatrudniony w firmie Luberda Sp. z o. o. na st

Specjalista d.s. raportowania. Autor kilku kompleksowych rozwiązań z dziedziny IT dla biznesu. W 2009 r. 

Członek Rady Nadzorczej firmy Haldrob Sp. z o. o. Pan Daniel Piotr Luberda, według przedstawionego 

oświadczenia: nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Daniel Piotr 

Luberda nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prow

o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

 

Pan Mariusz Szklarski jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną we 

Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno pracując w Grupach 

Kapitałowych EFL, Impel, Getin Holding, Work Service. Mariusz Szklarski posiada wiel

z zakresu analiz finansowych, sprawozdawczości giełdowej oraz konsolidacji. Uczestniczył w wielu procesach 

restrukturyzacyjnych spółek oraz akwizycjach. W 2010 zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Delko S.A. 

Obecnie jako Członek Zarządu jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami finansowymi, kontrolingowymi 

i księgowymi w Grupie Kapitałowej Doktor Leks S.A. Pan Mariusz Szklarski, według przedstawionego 

oświadczenia: nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółk

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem Doktor 

Leks S.A.. Pan Mariusz Szklarski zobowiązał się do wstrzymania się od głosu w sprawach dotyczących Doktor 

Leks S.A. Pan Mariusz Szklarski nie został wpisany do Rejestru 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
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Pani Agnieszka Newel pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Biazet S.A. Pani Agnieszka Newel, 

według przedstawionego oświadczenia: nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pani Agnieszka Newel nie została wpisana do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawi

ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Pani Monika Ewa Dąbrowska jest studentką Turystyki i Rekreacji  Akademii Wychowania Fizycznego w 

Warszawie. Pani Monika Ewa Dąbrowska, według przedstawionego oświadczenia: nie jest wspólnikiem 

ywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Monika Ewa Dąbrowska nie została wpisana do Rejestru 

DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Daniel Piotr Luberda urodzony w Nowym Targu, ukończył Informatykę i Ekonometrię na 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Informatykę Stosowaną na Politechnice 

Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Posiada certyfikat International Business Studies wydany 

przez Central Connecticut State University New Britain w ramach Szkoły Biznesu na Politechnice Krakowskiej im. 

Tadeusza Kościuszki. Od 2006 r. zatrudniony w firmie Luberda Sp. z o. o. na stanowisku Kierownik IT/ 

raportowania. Autor kilku kompleksowych rozwiązań z dziedziny IT dla biznesu. W 2009 r. 

adzorczej firmy Haldrob Sp. z o. o. Pan Daniel Piotr Luberda, według przedstawionego 

ikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Daniel Piotr 

Luberda nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy 

jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną we 

Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno pracując w Grupach 

Kapitałowych EFL, Impel, Getin Holding, Work Service. Mariusz Szklarski posiada wiel

zakresu analiz finansowych, sprawozdawczości giełdowej oraz konsolidacji. Uczestniczył w wielu procesach 

restrukturyzacyjnych spółek oraz akwizycjach. W 2010 zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Delko S.A. 

k Zarządu jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami finansowymi, kontrolingowymi 

księgowymi w Grupie Kapitałowej Doktor Leks S.A. Pan Mariusz Szklarski, według przedstawionego 

nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem Doktor 

Leks S.A.. Pan Mariusz Szklarski zobowiązał się do wstrzymania się od głosu w sprawach dotyczących Doktor 

. Pan Mariusz Szklarski nie został wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na 

podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 
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Pani Agnieszka Newel pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Biazet S.A. Pani Agnieszka Newel, 

nej spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. 

Pani Agnieszka Newel nie została wpisana do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie 

Turystyki i Rekreacji  Akademii Wychowania Fizycznego w 

Warszawie. Pani Monika Ewa Dąbrowska, według przedstawionego oświadczenia: nie jest wspólnikiem 

ywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 

jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Monika Ewa Dąbrowska nie została wpisana do Rejestru 

y o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

urodzony w Nowym Targu, ukończył Informatykę i Ekonometrię na 

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Informatykę Stosowaną na Politechnice 

Krakowie. Posiada certyfikat International Business Studies wydany 

przez Central Connecticut State University New Britain w ramach Szkoły Biznesu na Politechnice Krakowskiej im. 

anowisku Kierownik IT/ 

raportowania. Autor kilku kompleksowych rozwiązań z dziedziny IT dla biznesu. W 2009 r. 

adzorczej firmy Haldrob Sp. z o. o. Pan Daniel Piotr Luberda, według przedstawionego 

ikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej, ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Daniel Piotr 

adzonego na podstawie ustawy  

jest magistrem nauk ekonomicznych, ukończył Akademię Ekonomiczną we 

Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno pracując w Grupach 

Kapitałowych EFL, Impel, Getin Holding, Work Service. Mariusz Szklarski posiada wieloletnie doświadczenie 

zakresu analiz finansowych, sprawozdawczości giełdowej oraz konsolidacji. Uczestniczył w wielu procesach 

restrukturyzacyjnych spółek oraz akwizycjach. W 2010 zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Delko S.A. 

k Zarządu jest odpowiedzialny za zarządzanie procesami finansowymi, kontrolingowymi 

księgowymi w Grupie Kapitałowej Doktor Leks S.A. Pan Mariusz Szklarski, według przedstawionego 

i osobowej, ani członkiem organu 

spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej za wyjątkiem Doktor 

Leks S.A.. Pan Mariusz Szklarski zobowiązał się do wstrzymania się od głosu w sprawach dotyczących Doktor 

Niewypłacalnych, prowadzonego na 
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Pan Tomasz Czapla rozpoczął pracę zawodową w 1982 roku w Spółdzielczym Domu Towarowym 

„Central” w Łodzi jako pracownik działu administracji, następnie w podobnym charakterze pracował w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Teofilów” w latach 1987

w zakresie sitodruku . Od 1991 r. do roku 1997 był współwłaści

–Usługowego „Art.-Tom”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu Delkor Sp. z o.o. W latach 

2004 - 2007 Wiceprezes „Nasz Dom” Sp. z o.o. Od 2

Wiceprezes „Wortex” Sp. z o.o. Tomasz Czapla posiada wykształcenie średnie ogólne. Ponadto, Pan Tomasz 

Czapla ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów oraz podatków. Pan Tomasz 

Czapla, według przedstawionego oświadczenia

osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 

prawnej za wyjątkiem Delkor Sp. z o.o. Pan Tomasz Czapla zobowiązał się do wstrzymania si

w sprawach dotyczących Delkor Sp. z o.o. Pan Tomasz Czapla nie został wpisany do Rejestru DłuŜników 

Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

1.4.3. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób

zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

 

Zarząd Delko S.A. działa zgodnie z uprawnieniami, wynikającymi z Kodeksu spółek han

postanowień statutu oraz regulaminu zarządu, uchwalonego przez zarząd i zatwierdzanego przez 

Nadzorczą, a takŜe uchwał Rady Nadzorczej i 

Zarząd składa się z dwóch do siedmiu członków. Liczbę członków zarządu określa 

Kadencja zarządu trwa dwa lata.  

Rada Nadzorcza moŜe odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub cały zarząd przed upływem jego 

kadencji.  

Mandaty członków zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy

wygasa takŜe wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu 

czasie złoŜyć rezygnację z wykonywanej funkcji.

Członek Zarządu moŜe być w kaŜdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Ponadto z waŜnych 

powodów Rada Nadzorcza moŜe zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

oraz delegować członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności 

zostali odwołani, złoŜyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mo

prawo ustanawiać prokurentów lub pełnomocników Spółki.

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wy

dwóch Członków Zarządu łącznie.  
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rozpoczął pracę zawodową w 1982 roku w Spółdzielczym Domu Towarowym 

racownik działu administracji, następnie w podobnym charakterze pracował w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Teofilów” w latach 1987-1990. W latach 1989 - 1991 prowadził własną działalność gospodarczą 

w zakresie sitodruku . Od 1991 r. do roku 1997 był współwłaścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno 

Tom”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu Delkor Sp. z o.o. W latach 

2007 Wiceprezes „Nasz Dom” Sp. z o.o. Od 2007 Członek Rady Nadzorczej tejŜe Spółki. Od 2011 roku 

iceprezes „Wortex” Sp. z o.o. Tomasz Czapla posiada wykształcenie średnie ogólne. Ponadto, Pan Tomasz 

Czapla ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów oraz podatków. Pan Tomasz 

Czapla, według przedstawionego oświadczenia nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 

prawnej za wyjątkiem Delkor Sp. z o.o. Pan Tomasz Czapla zobowiązał się do wstrzymania si

sprawach dotyczących Delkor Sp. z o.o. Pan Tomasz Czapla nie został wpisany do Rejestru DłuŜników 

Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób

zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

Zarząd Delko S.A. działa zgodnie z uprawnieniami, wynikającymi z Kodeksu spółek han

postanowień statutu oraz regulaminu zarządu, uchwalonego przez zarząd i zatwierdzanego przez 

adzorczej i Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd składa się z dwóch do siedmiu członków. Liczbę członków zarządu określa 

Rada Nadzorcza moŜe odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub cały zarząd przed upływem jego 

Mandaty członków zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego 

wozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy -  pełnienia funkcji Członka 

wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. Członek Zarządu moŜe w kaŜdym 

rezygnację z wykonywanej funkcji.  

arządu moŜe być w kaŜdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Ponadto z waŜnych 

Rada Nadzorcza moŜe zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich 

delegować członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków 

odwołani, złoŜyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Z

ustanawiać prokurentów lub pełnomocników Spółki.  

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 
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rozpoczął pracę zawodową w 1982 roku w Spółdzielczym Domu Towarowym 

racownik działu administracji, następnie w podobnym charakterze pracował w Spółdzielni 

1991 prowadził własną działalność gospodarczą 

cielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowo 

Tom”. Od 1997 roku jest wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu Delkor Sp. z o.o. W latach 

e Spółki. Od 2011 roku 

iceprezes „Wortex” Sp. z o.o. Tomasz Czapla posiada wykształcenie średnie ogólne. Ponadto, Pan Tomasz 

Czapla ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, rachunkowości, finansów oraz podatków. Pan Tomasz 

wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki 

osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby 

prawnej za wyjątkiem Delkor Sp. z o.o. Pan Tomasz Czapla zobowiązał się do wstrzymania się od głosu 

sprawach dotyczących Delkor Sp. z o.o. Pan Tomasz Czapla nie został wpisany do Rejestru DłuŜników 

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób 

Zarząd Delko S.A. działa zgodnie z uprawnieniami, wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, 

postanowień statutu oraz regulaminu zarządu, uchwalonego przez zarząd i zatwierdzanego przez Radę 

Zarząd składa się z dwóch do siedmiu członków. Liczbę członków zarządu określa Rada Nadzorcza. 

Rada Nadzorcza moŜe odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub cały zarząd przed upływem jego 

alnego Zgromadzenia, 

złonka Zarządu. Mandat 

arządu moŜe w kaŜdym 

arządu moŜe być w kaŜdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Ponadto z waŜnych 

Rada Nadzorcza moŜe zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu 

złonków Zarządu, którzy 

gą sprawować swoich czynności. Zarząd ma 

magane jest współdziałanie 
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Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez 

z jego inicjatywy bądź na wniosek C

być równieŜ podejmowane poza posiedzeniem 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, Ŝe wszyscy 

powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w tryb

zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków zarządu.

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na 

posiedzeniu Zarządu dla ich waŜności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zarządu.

Zarząd jest organem upowaŜnionym do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz. Do

kompetencji zarządu naleŜą wszystkie sprawy wynikające ze statutu, zw

i nie zastrzeŜone dla walnego zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej.

 

1.4.4. Wszelkie umowy zawarte pomiędzy Delko S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące

w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z 

odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia lub przejęcia Spółki.

 

PowyŜsze umowy nie występują. 

 

1.5.  Inne istotne zmiany personalne w Grupie Delko.

 

1.5.1.  Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zaleŜnej  Cosmetics 

został powołany Pan Andrzej Kuczwalski

Posiada ugruntowaną znajomość rynków lokalnych. 

ZałoŜyciel i wieloletni Prezes Zarządu Cosmetics Sp. z o.o. do 2011r.

 

1.5.2.  Stanowisko dyrektora finansowego Grupy Delko od czerwca 2012 roku objął Pan 

Adam Jakubowski jest absolwentem Eko

Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1993). Uzyskał równieŜ stopień Master of Arts Studiów Europejskich na 

Central European University w Pradze (1994). Posiada 

w słuŜbach finansowych. Karierę rozpoczął w bankowości jako analityk w Łódzkim Banku Rozwoju SA oraz 

w Kredyt Bank SA. Następnie w latach 1996

Sp. z o.o. Od 2002 r. do końca 2007

róŜne stanowiska: Kontrolera Finansowego Grupy, Dyrektora Finansowego Cefarm Rzeszów SA, Członka 

Zarządu Cefarm Rzeszów Sp. z o.o., 

Kapitałowej ACP Pharma. Pan Adam Jakubowski od 2008 roku prowadzi własną działalność w zakresie 

doradztwa gospodarczego dla spółek z branŜy FMCG. Swobodnie komunikuje się w języku angielskim oraz 

niemieckim. 
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Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez 

Członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały zarządu mogą 

równieŜ podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, Ŝe wszyscy Członkowie 

powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym moŜe

arządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków zarządu.

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na 

Zarządu dla ich waŜności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zarządu.

Zarząd jest organem upowaŜnionym do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz. Do

kompetencji zarządu naleŜą wszystkie sprawy wynikające ze statutu, związane z prowadzeniem spraw Spółki 

nie zastrzeŜone dla walnego zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej. 

Wszelkie umowy zawarte pomiędzy Delko S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące

przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŜnej przyczyny lub

odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia lub przejęcia Spółki. 

Inne istotne zmiany personalne w Grupie Delko. 

Na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zaleŜnej  Cosmetics RDT Sp. z o.o. z dniem 

Andrzej Kuczwalski. Pan Andrzej Kuczwalski związany jest z branŜą od ponad 20 lat. 

Posiada ugruntowaną znajomość rynków lokalnych. Posiada duŜe doświadczenie zawodowe w zarządzaniu. 

ZałoŜyciel i wieloletni Prezes Zarządu Cosmetics Sp. z o.o. do 2011r. 

Stanowisko dyrektora finansowego Grupy Delko od czerwca 2012 roku objął Pan Adam Jakubowski.

jest absolwentem Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno

Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1993). Uzyskał równieŜ stopień Master of Arts Studiów Europejskich na 

Central European University w Pradze (1994). Posiada dwudziestoletnie  doświadcze

w słuŜbach finansowych. Karierę rozpoczął w bankowości jako analityk w Łódzkim Banku Rozwoju SA oraz 

w Kredyt Bank SA. Następnie w latach 1996-2001 pracował jako Kontroler Finansowy i Skarbnik w Coty Polska 

Sp. z o.o. Od 2002 r. do końca 2007 r. związany z Grupą Kapitałową ACP Pharma, w strukturach której piastował 

róŜne stanowiska: Kontrolera Finansowego Grupy, Dyrektora Finansowego Cefarm Rzeszów SA, Członka 

Zarządu Cefarm Rzeszów Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej Cefarm Rzeszów SA i CFO l

Kapitałowej ACP Pharma. Pan Adam Jakubowski od 2008 roku prowadzi własną działalność w zakresie 

doradztwa gospodarczego dla spółek z branŜy FMCG. Swobodnie komunikuje się w języku angielskim oraz 
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Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu 

arządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. Uchwały zarządu mogą 

lub przy wykorzystaniu środków 

złonkowie Zarządu zostali 

ie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym moŜe 

arządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków zarządu. 

Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na 

Zarządu dla ich waŜności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zarządu. 

Zarząd jest organem upowaŜnionym do prowadzenia spraw Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz. Do 

iązane z prowadzeniem spraw Spółki 

Wszelkie umowy zawarte pomiędzy Delko S.A. a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę 

zajmowanego stanowiska bez waŜnej przyczyny lub gdy ich 

Sp. z o.o. z dniem 25.05.2012 roku 

. Pan Andrzej Kuczwalski związany jest z branŜą od ponad 20 lat. 

duŜe doświadczenie zawodowe w zarządzaniu. 

Adam Jakubowski. Pan 

nomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomiczno-

Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1993). Uzyskał równieŜ stopień Master of Arts Studiów Europejskich na 

doświadczenie w pracy  

w słuŜbach finansowych. Karierę rozpoczął w bankowości jako analityk w Łódzkim Banku Rozwoju SA oraz  

2001 pracował jako Kontroler Finansowy i Skarbnik w Coty Polska 

r. związany z Grupą Kapitałową ACP Pharma, w strukturach której piastował 

róŜne stanowiska: Kontrolera Finansowego Grupy, Dyrektora Finansowego Cefarm Rzeszów SA, Członka 

złonka Rady Nadzorczej Cefarm Rzeszów SA i CFO linii detalicznej Grupy 

Kapitałowej ACP Pharma. Pan Adam Jakubowski od 2008 roku prowadzi własną działalność w zakresie 

doradztwa gospodarczego dla spółek z branŜy FMCG. Swobodnie komunikuje się w języku angielskim oraz 
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 2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno 

finansowym. 

 

2.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

 

Suma bilansowa na dzień 30.06.2012

w porównaniu z dniem 31.12.2011 r.

 

Aktywa 

Aktywa trwałe na dzień 30.06.2012

z dniem  31.12.2011 r. (35.306 tys. zł)

 

Aktywa obrotowe na dzień 30.06.201

aktywa obrotowe wzrosły o 16,6% w porównaniu z 

w majątku obrotowym w I połowie b.r. 

kiedy stanowił (29,8%). NaleŜności z tytułu dostaw i usług

ich udział wzrósł o 4 p% w stosunku do 

 

Pasywa 

Kapitał własny Grupy Kapitałowej Delko na dzień 30.06.201

spadek w porównaniu z dniem 31.12

Zobowiązania ogółem wyniosły 

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 

w porównaniu z dniem 31.12..2011 roku.

Wartość księgowa na jedną akcję 

na 31.12.201 1r. 

 

2.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

 

Przychody netto ze sprzedaŜy

porównaniu z analogicznym okresem

 

Strata na działalności operacyjnej

 

Strata na działalności gospodarczej

 

Strata netto wyniosła  4.966 
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h wielkości ekonomiczno – finansowych ujawnionych w

2.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

zień 30.06.2012 r. zamknęła się kwotą 161.644 tys. zł, co stanowi 

r. (143.447 tys. zł) 

ktywa trwałe na dzień 30.06.2012 r. wynosiły 35.512  tys. zł i były wyŜsze o 

zł), rzeczowe aktywa trwałe stanowiły 56,3% aktywów trwałych ogółem.

na dzień 30.06.2012 r. wyniosły 126.078 tys. zł i stanowiły 78

,6% w porównaniu z końcem roku ubiegłego (108.141 ty

w I połowie b.r.  stanowi 26,6% i zanotował spadek w porównaniu z dniem 

. NaleŜności z tytułu dostaw i usług w I połowie b.r.  stanowiły 67,8% 

w stosunku do dnia 31.12.2011 r. (63,8%) . 

Kapitał własny Grupy Kapitałowej Delko na dzień 30.06.2012 r. wynosił 39.225 tys

12.2011 r. (45.915 tys. zł); kapitał własny stanowił 24,2% pasywów ogółem.

Zobowiązania ogółem wyniosły 122.419 tys. zł i wzrosły o 25,5% w porównaniu z dniem 

Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 115.430 tys. zł i stanowiły 94,3% zobowiązań ogółem, wzrastając o

roku.  

Wartość księgowa na jedną akcję wyniosła na koniec I półrocza 2012 r. 6,56 zł, wobec 7,

2.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Przychody netto ze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej w I półroczu 2012 r. wyniosły 2

porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego stanowi spadek o 5,2%. 

na działalności operacyjnej wyniosła 3.109 tys. zł, w I półroczu 2011 r. zysk 

na działalności gospodarczej wyniosła 4.666 tys. zł, w I półroczu 2011r. zysk 

4.966 tys. zł, w I półroczu 2011 r. zysk wyniósł 2.686 tys. zł.
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finansowych ujawnionych w sprawozdaniu 

tys. zł, co stanowi 12,6% wzrost  

tys. zł i były wyŜsze o 0,6% w porównaniu 

trwałych ogółem. 

tys. zł i stanowiły 78% aktywów ogółem; 

(108.141 tys. zł). Udział zapasów 

w porównaniu z dniem 31.12.2011 r. 

67,8% aktywów obrotowych i 

tys. zł co oznacza 14,5% 

% pasywów ogółem.  

% w porównaniu z dniem 31.12.2011 r. 

% zobowiązań ogółem, wzrastając o 27% 

zł, wobec 7,68 zł wg stanu 

r. wyniosły 274.425 tys. zł, co w 

r. zysk wyniósł 4.948 tys. zł. 

r. zysk wyniósł 3.508 tys. zł. 

. zł. 
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2.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŜnych

 

2012 rok rozpoczęto stanem środków pienięŜnych w wysokości 

 

Przepływy pienięŜne netto z 

przepływów miała: zmiana stanu zobowiązań 

i zapasów, łącznie  -2.392 tys. zł. 

 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 

 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej

grupy przepływów miały: wpływy – kredyty bankowe 

 

Środki pienięŜne na koniec I półrocza 201

 

3. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Delko.

 

Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność

gospodarczą i osiągnięte wyniki finansowe Grupy w I półroczu 

i zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w I

wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na

Nowy Zarząd Delko SA realizuje misję wzrostu wartości Spółki polegając

krajowego FMCG w obszarze produktów słuŜących do utrzymani

rozwój organiczny, jak i konsolidacje i a

koncentruje się na szybkim obniŜeniu zbędnych kosztów, poprawie wydajności, restrukturyzacji organizacyjnej 

całej Grupy Delko – przy jednoczesnym prowadzeniu działań w 

Zgodnie z najlepsza wiedzą Zarządu Delko SA na osiągane wyniki finansowe Grupy w najbliŜszych 

kwartałach będą miały wpływ: 

� restrukturyzacja kosztów działalności w spółkach Delko SA i Soliko Sp. z o.o.

Grupy, 

� efekty zmian strukturalnych w Spółce

logistycznym i zarządczym,

� efekty związane z wdroŜeniem jednolitego systemu budŜetowania i zarządzania,

� zmiany sytuacji rynkowej i otoczenia 

Zarząd przewiduje stopniową poprawę wyników fin

realizacji załoŜonych zadań operacyjnych.
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2.3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŜnych 

rok rozpoczęto stanem środków pienięŜnych w wysokości 2.646 tys. zł. 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej wyniosły -1.500 tys. zł. Największe znaczenie dla

: zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 3.577 tys. zł oraz zmiana stanu

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły -1.391 tys. zł. 

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej wyniosły 3.064 tys. zł. Największe znaczenie dla tej

kredyty bankowe 8.411 tys. zł oraz spłata kredytów bankowych 

na koniec I półrocza 2012 roku wynosiły 2.819 tys. zł. 

3. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej Delko. 

Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność

gospodarczą i osiągnięte wyniki finansowe Grupy w I półroczu 2012 roku. Ocena nietypowych czynników 

i zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w I połowie tego roku, z określeniem stopnia 

wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięte wyniki. 

Nowy Zarząd Delko SA realizuje misję wzrostu wartości Spółki polegającą 

krajowego FMCG w obszarze produktów słuŜących do utrzymania czystości i pielęgnacji ciała 

jak i konsolidacje i akwizycje.  Jednocześnie w bieŜącej działalności operacyjnej Zarząd 

koncentruje się na szybkim obniŜeniu zbędnych kosztów, poprawie wydajności, restrukturyzacji organizacyjnej 

przy jednoczesnym prowadzeniu działań w celu zwiększenia udziałów rynkowych Delko SA.

Zgodnie z najlepsza wiedzą Zarządu Delko SA na osiągane wyniki finansowe Grupy w najbliŜszych 

estrukturyzacja kosztów działalności w spółkach Delko SA i Soliko Sp. z o.o. oraz pozostałych spółkach 

efekty zmian strukturalnych w Spółce  Cosmetics RDT Sp. z o.o. wynikające ze zmian w obszarze 

, 

efekty związane z wdroŜeniem jednolitego systemu budŜetowania i zarządzania, 

zmiany sytuacji rynkowej i otoczenia makroekonomicznego. 

Zarząd przewiduje stopniową poprawę wyników finansowych osiąganych przez Grupę

realizacji załoŜonych zadań operacyjnych. 
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tys. zł. Największe znaczenie dla 

tys. zł oraz zmiana stanu naleŜności 

tys. zł. Największe znaczenie dla tej 

tys. zł oraz spłata kredytów bankowych 2.514 tys. zł. 

Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na działalność 

Ocena nietypowych czynników 

połowie tego roku, z określeniem stopnia 

 na konsolidacji rynku 

a czystości i pielęgnacji ciała - zarówno poprzez 

kwizycje.  Jednocześnie w bieŜącej działalności operacyjnej Zarząd 

koncentruje się na szybkim obniŜeniu zbędnych kosztów, poprawie wydajności, restrukturyzacji organizacyjnej 

ałów rynkowych Delko SA. 

Zgodnie z najlepsza wiedzą Zarządu Delko SA na osiągane wyniki finansowe Grupy w najbliŜszych 

oraz pozostałych spółkach 

Sp. z o.o. wynikające ze zmian w obszarze 

 

ansowych osiąganych przez Grupę w efekcie  
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4. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach wraz z ich

i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup w sprzedaŜy Grupy

w tym zakresie w I półroczu 2012 roku.

 

W I półroczu b.r. Grupa Delko prowadziła hurtową dystrybucję dóbr FMCG w zakresie przemysłu

chemicznego, kosmetycznego, wyrobów higienicznych i celulozowych, a takŜe przemysłowych i spoŜywczych

Przedmiot działalności Grupy obejmuje

 

� wyrobów chemii gospodarczej uŜytku domowego i profesjonalnego

� kosmetyków, 

� wyrobów  higienicznych i celulozowych,

� wyrobów przemysłowych w tym

� wyrobów tytoniowych,  

� parafarmaceutyków. 

oraz pozostałą sprzedaŜ hurtową i detaliczną.

 

Delko, jako wiodący dystrybutor na polskim rynku branŜy chemiczno

ofercie bardzo szeroki wachlarz towarów, będących produktami wszystkich, waŜniejszych światowych

producentów przedmiotowych dóbr. Ponadto, w ofercie znajdują się produkty sygnowane własną marką.

kategorie towarowe oferty stanowią produkty chemii gospodarczej, kosmety

opakowania. Delko S.A. współpracuje w tym zakresie m.in. z następującymi dostawcami:

 

� w grupie chemii gospodarczej:

 

- Bochemie Poland Sp. z o.o., 

- BROS sp. z o.o. B.P.Miranowscy,

- Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów,

- PZ Cussons Polska S.A., 

- Dramers S.A. Zakład Pracy Chronionej,

- Ecolab sp. z o.o. 

- Global Cosmed Group sp. z o.o. s

- Globol Polska sp. z o.o., 

- Glue Invest S.A., 

- Henkel Polska Sp. z o.o., 

- Inco Veritas S.A., 

- Intersilesia MC Bride Polska Sp. z o.o.,

- Johnson Diversey Polska sp. z o.o.,
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4. Informacje o podstawowych produktach, towarach i usługach wraz z ich określeniem wartościowym 

ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup w sprzedaŜy Grupy Delko ogółem, a takŜe zmianach 

roku. 

W I półroczu b.r. Grupa Delko prowadziła hurtową dystrybucję dóbr FMCG w zakresie przemysłu

robów higienicznych i celulozowych, a takŜe przemysłowych i spoŜywczych

Przedmiot działalności Grupy obejmuje dystrybucję i sprzedaŜ: 

i gospodarczej uŜytku domowego i profesjonalnego, 

higienicznych i celulozowych, 

wyrobów przemysłowych w tym wyrobów uŜytku domowego, 

oraz pozostałą sprzedaŜ hurtową i detaliczną. 

Delko, jako wiodący dystrybutor na polskim rynku branŜy chemiczno-kosmetycznej, posiada w swojej

roki wachlarz towarów, będących produktami wszystkich, waŜniejszych światowych

producentów przedmiotowych dóbr. Ponadto, w ofercie znajdują się produkty sygnowane własną marką.

kategorie towarowe oferty stanowią produkty chemii gospodarczej, kosmetyki, produkty higieniczne oraz

opakowania. Delko S.A. współpracuje w tym zakresie m.in. z następującymi dostawcami: 

w grupie chemii gospodarczej: 

BROS sp. z o.o. B.P.Miranowscy, 

Chemiczna Spółdzielnia Inwalidów, 

Dramers S.A. Zakład Pracy Chronionej, 

Global Cosmed Group sp. z o.o. s.k, 

Intersilesia MC Bride Polska Sp. z o.o., 

Polska sp. z o.o., 

- PPH Kamix Sp.j., 

- KEMPA s.c., 

- Lakma Strefa Sp. z o.o., 

- Libella Sp. z o.o., 

- Navo Polska Grupa Dystrybucyjna sp. z o.o. 

(Procter & Gamble), 

- Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Pollena 

S.A., 

- Katowickie Zakłady Chemii Gospodarc

Pollena Savona Sp. z o.o.,

- Reckitt Benckiser Poland S.A.,

- S.C. Johnson Sp. z o.o., 

- Tomil sp. z o.o., 
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określeniem wartościowym 

Delko ogółem, a takŜe zmianach 

W I półroczu b.r. Grupa Delko prowadziła hurtową dystrybucję dóbr FMCG w zakresie przemysłu 

robów higienicznych i celulozowych, a takŜe przemysłowych i spoŜywczych. 

kosmetycznej, posiada w swojej 

roki wachlarz towarów, będących produktami wszystkich, waŜniejszych światowych 

producentów przedmiotowych dóbr. Ponadto, w ofercie znajdują się produkty sygnowane własną marką. Główne 

ki, produkty higieniczne oraz 

 

 

Navo Polska Grupa Dystrybucyjna sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej Pollena 

Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej 

Pollena Savona Sp. z o.o., 

Reckitt Benckiser Poland S.A., 
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- Zakłady Chemiczne Unia Spółdzielnia Pracy,

- Unilever Polska Sp. z o.o., 

 

� w grupie kosmetyków: 

- PPHU Ados A.Osuchowski, 

- Amicus Sp. z o.o. 

- Barwa Sp. z o.o. 

- Bell Sp. z o.o., 

- BI-ES Polska Sp. z o.o., 

- Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.,

- Cederroth Polska S.A. 

- Coty Polska Sp. z o.o., 

- PZ Cussons Polska S.A., 

- Dramers S.A. Zakład Pracy Chronionej,

- Ecolab Sp. z o.o. 

- PPH Eveline 

- Farmona Sp. z o.o., 

- Forte Sweden Sp. z o.o. 

- Laboratorium Kosmetyczne Floslek Sp.j.,

- GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.,

-Global Cosmed Group Sp. z o.o. s.k.

- Miraculum S.A., 

- Henkel Polska Sp. z o.o., 

- Intersilesia MC Bride Polska Sp. z o.o.,

- La Rive S.A., 

- L’Oreal Sp. z o.o., 

� w grupie artykułów higienicznych i celulozowych

- Delitissue Sp. z o.o., 

- Harper Hygienics Sp. z o.o., 

- Higma S.A., 

- ICT Poland Sp. z o.o., 

- Kimberly-Clark Poland S.A., 

Grupa Delko posiada w ofercie równieŜ produkty sygnowane własnymi markami. Są to następujące linie

produktowe: Filip, Filip Fresh, Blue, 

Producentami wyŜej wymienionych linii są głównie polskie firmy. Asortyment wspomnianych produktów liczy 

łącznie ponad 240 indeksów. 
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Zakłady Chemiczne Unia Spółdzielnia Pracy, - PPUH Voigt, 

Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o., 

ers S.A. Zakład Pracy Chronionej, 

Laboratorium Kosmetyczne Floslek Sp.j., 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o., 

k., 

Intersilesia MC Bride Polska Sp. z o.o., 

- Firma Kosmetyczna „LOTON” Spółdzielnia 

Pracy, 

- Nivea Polska S.A., 

- Wielkopolskie Przedsię

Usługowe OLA –VGS Sp. z o.o.,

- Pharma-C-Food Sp. z o.o.,

- Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej 

Pollena Savona Sp. z o.o., 

- Sarantis Polska S.A., 

- Scan Anida Sp. z o.o., 

- Statestrong Polska Sp. z o.o.,

- Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno 

Synteza Sp. z o.o., 

- Tenex Sp. z o.o., 

- Tomil Sp. z o.o., , 

- Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 

S.A., 

- Triumf Sp. z o.o., 

- UC Trade PL Sp. z o.o., 

- Unilever Polska Sp. z o.o.,

- Venita Sp. z o.o., 

- Verona Products Professional Sp. z o.o.,

- P.H.”Zenex” Zenon Pajor,

artykułów higienicznych i celulozowych: 

- PHU W. Lewandowski. 

- Metsa Tissue S.A., 

- SCA Hygiene Products Sp. z o.o.,

- Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 

S.A. 

Grupa Delko posiada w ofercie równieŜ produkty sygnowane własnymi markami. Są to następujące linie

produktowe: Filip, Filip Fresh, Blue, Teak, Delikato, Oskar, Oskar New, Taniuś oraz Delko Professional. 

wyŜej wymienionych linii są głównie polskie firmy. Asortyment wspomnianych produktów liczy 
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Firma Kosmetyczna „LOTON” Spółdzielnia 

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Sp. z o.o., 

Food Sp. z o.o., 

Katowickie Zakłady Chemii Gospodarczej 

 

Statestrong Polska Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 

Unilever Polska Sp. z o.o., 

Verona Products Professional Sp. z o.o., 

on Pajor, 

SCA Hygiene Products Sp. z o.o., 

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych 

Grupa Delko posiada w ofercie równieŜ produkty sygnowane własnymi markami. Są to następujące linie 

Taniuś oraz Delko Professional. 

wyŜej wymienionych linii są głównie polskie firmy. Asortyment wspomnianych produktów liczy 
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W 1999 r. Spółka wprowadziła na rynek produkty marki 

modernizowana i wzbogacana. Produkty własnych linii, zwłaszcza nowości przedstawiane są na stronie

internetowej pod adresem www.delko.com.pl

jest przez róŜne akcje promocyjne, takie jak np.: sprzedaŜ pakietowa, czy program lojalnościowy itp.

poszczególne linie produktowe składają się min.:

� Oskar, Oskar New

w gospodarstwie domowy

� Teak – linia produktów do czyszczenia podłóg drewnianych i powierzchni PCV oraz mebli,

� Delikato – produkty higieniczne 

� Delko Professional 

pojemności, przeznaczone do zakładów pracy, szkół oraz firm sprzątających,

� Filip - środki myjące, środki piorące, środki czyszczące, pasty do obuwia,

� Filip Fresh - odświeŜacza powietrza oraz środki dezynfekujące,

� Blue - podstawowe produkty kosmetyczne, pielęgnacja 

� Taniuś – środki myjące i czyszczące niŜszej półki cenowej.

Ponadto, w ofercie handlowej Grupy znajdują się tow

dziewiarskie, prepaidy. W tej grupie asortymentowej prowadzona jest współpraca m.in. z 

dostawcami:  

� Ce Do Sp. z o.o., 

� Zakład Dziewiarski Depol Sp. j.,

� GP Battery Sp. z o.o.

� Gam Sp. z o.o. 

Grupa prowadzi bieŜący monitoring krajowego rynku, tendencji i wielkości sprzedaŜy poszczególnych 

grup asortymentowych. Zgodnie z wymaganiami rynku, rokrocznie wzbogacana jest oferta handlowa, aby 

zapewnić jej jak najwyŜszą konkurencyjność.

Struktura asortymentowa przychodów ze sprzedaŜy towarów i materiałów Grupy Kapitałowej

Wyszczególnienie

Chemia gospodarcza 

Artykuły higieniczne 

Kosmetyki 

Produkty marek własnych 

Pozostałe 

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
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wprowadziła na rynek produkty marki własnej.  Rokrocznie oferta własnych linii jest

modernizowana i wzbogacana. Produkty własnych linii, zwłaszcza nowości przedstawiane są na stronie

internetowej pod adresem www.delko.com.pl. SprzedaŜ produktów oznaczonych własnymi markami wspierana

ez róŜne akcje promocyjne, takie jak np.: sprzedaŜ pakietowa, czy program lojalnościowy itp.

poszczególne linie produktowe składają się min.: 

New – opakowania, zmywaki, worki na śmieci, podstawowe produkty niezbędne 

gospodarstwie domowym, 

linia produktów do czyszczenia podłóg drewnianych i powierzchni PCV oraz mebli,

produkty higieniczne - ręczniki kuchenne, chusteczki, 

Delko Professional - środki czyszczące produkty do czyszczenia w opakowaniach o

przeznaczone do zakładów pracy, szkół oraz firm sprzątających,

środki myjące, środki piorące, środki czyszczące, pasty do obuwia,

odświeŜacza powietrza oraz środki dezynfekujące, 

podstawowe produkty kosmetyczne, pielęgnacja ciała i włosów, 

środki myjące i czyszczące niŜszej półki cenowej. 

Ponadto, w ofercie handlowej Grupy znajdują się towary takie jak opakowania, gąbki

. W tej grupie asortymentowej prowadzona jest współpraca m.in. z 

 

Zakład Dziewiarski Depol Sp. j., 

GP Battery Sp. z o.o. 

� Harry Poland Group Sp. z o.o. 

spółka komandytowa,

� Pekar Sp. z o.o.

� Unimil S.A.,

� York Sp. z o.o.

� Varta 

Grupa prowadzi bieŜący monitoring krajowego rynku, tendencji i wielkości sprzedaŜy poszczególnych 

asortymentowych. Zgodnie z wymaganiami rynku, rokrocznie wzbogacana jest oferta handlowa, aby 

jak najwyŜszą konkurencyjność. 

asortymentowa przychodów ze sprzedaŜy towarów i materiałów Grupy Kapitałowej

i I półroczu 2012 r. (w tys. zł) 

Wyszczególnienie I półrocze 2012 

100 416 

51 052 

86 399 

8 994 

21 015 

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów 267 876 
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Rokrocznie oferta własnych linii jest 

modernizowana i wzbogacana. Produkty własnych linii, zwłaszcza nowości przedstawiane są na stronie 

SprzedaŜ produktów oznaczonych własnymi markami wspierana 

ez róŜne akcje promocyjne, takie jak np.: sprzedaŜ pakietowa, czy program lojalnościowy itp. Na 

opakowania, zmywaki, worki na śmieci, podstawowe produkty niezbędne  

linia produktów do czyszczenia podłóg drewnianych i powierzchni PCV oraz mebli, 

środki czyszczące produkty do czyszczenia w opakowaniach o większej 

przeznaczone do zakładów pracy, szkół oraz firm sprzątających, 

środki myjące, środki piorące, środki czyszczące, pasty do obuwia, 

ary takie jak opakowania, gąbki, artykuły 

. W tej grupie asortymentowej prowadzona jest współpraca m.in. z następującymi 

Harry Poland Group Sp. z o.o. 

spółka komandytowa, 

Pekar Sp. z o.o. 

Unimil S.A., 

York Sp. z o.o. 

Grupa prowadzi bieŜący monitoring krajowego rynku, tendencji i wielkości sprzedaŜy poszczególnych 

asortymentowych. Zgodnie z wymaganiami rynku, rokrocznie wzbogacana jest oferta handlowa, aby 

asortymentowa przychodów ze sprzedaŜy towarów i materiałów Grupy Kapitałowej w I połowie 2011 r. 

I półrocze 2011 

108 842 

57 382 

87 441 

8 554 

21 471 

283 690 
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SprzedaŜ Grupy Delko w I półroczu 201

Struktura sprzedaŜy Grupy Delko w I półroczu 201

 

W I połowie b.r. artykuły higieniczne, chemia gospodarcza oraz kosmetyki stanowiły 8

w strukturze przychodów ze sprzedaŜy towarów i materiałów Grupy. NajwyŜszy udział w sprzedaŜy 

towary z grupy chemii gospodarczej 

 z analogicznym okresem 2011 r.  Ponadto o w porównaniu z pier

pewien regres w zakresie sprzedaŜy 

kosmetycznych. Udział w sprzedaŜy produktów marek własnych 

do poziomu 8.994 tys. zł. 

 

5. Informacje o rynkach zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne oraz źródłach

w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzaleŜnienia od jednego

i dostawców. 

Zgodnie z realizowaną obecnie 
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Grupy Delko w I półroczu 2012/2011 r. w podziale na grupy asortymentowe

 

Struktura sprzedaŜy Grupy Delko w I półroczu 2012 r. w podziale na grupy asortymentowe

W I połowie b.r. artykuły higieniczne, chemia gospodarcza oraz kosmetyki stanowiły 8

strukturze przychodów ze sprzedaŜy towarów i materiałów Grupy. NajwyŜszy udział w sprzedaŜy 

towary z grupy chemii gospodarczej (tj. 37,5%), których sprzedaŜ nieco spadła w porównaniu

Ponadto o w porównaniu z pierwszym półroczem 2011 r. o

sprzedaŜy artykułów higienicznych  oraz nieznaczny spadek

sprzedaŜy produktów marek własnych zwiększył się nieznacznie, a wartościowo wzrósł 

5. Informacje o rynkach zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne oraz źródłach

materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzaleŜnienia od jednego

z realizowaną obecnie strategią, Grupa Delko prowadzi swoją sprzedaŜ na rynku

Artykuły 
higieniczne

Kosmetyki Produkty marek 
własnych

I półrocze 2011 I półrocze 2012

37,5%

19,1%

32,3%

3,4%

7,8%

Artykuły higieniczne Kosmetyki Produkty marek własnych
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r. w podziale na grupy asortymentowe 

 

r. w podziale na grupy asortymentowe 

 

W I połowie b.r. artykuły higieniczne, chemia gospodarcza oraz kosmetyki stanowiły 88,7% udziału 

strukturze przychodów ze sprzedaŜy towarów i materiałów Grupy. NajwyŜszy udział w sprzedaŜy generowały 

spadła w porównaniu 

wszym półroczem 2011 r. odnotowano takŜe 

ek sprzedaŜy artykułów 

zwiększył się nieznacznie, a wartościowo wzrósł 

5. Informacje o rynkach zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne oraz źródłach zaopatrzenia 

materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzaleŜnienia od jednego lub kilku odbiorców 

na rynku krajowym. 

Pozostałe

Produkty marek własnych Pozostałe
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Według zebranych opinii 

(ok. 14.000 pozycji magazynowych). Najszersza paleta towarów w Polsce, pełna ic

dostawa, ogólnokrajowy zasięg działalności, jak równieŜ pewność dokonywanych transakcji sprawiły, Ŝe dla 

większości partnerów handlowych Grupa Delko 

Na terenie Polski Spółka posiada bardzo

sieciowym branŜy, gwarantującym dystrybucję towarów na terenie całego kraju.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Delko S.A. podpisuje umowy handlowe 

z producentami i dostawcami towarów, które następnie wprowadza do sprzedaŜy i dystrybucji w ramach własnej 

sieci oraz poprzez odbiorców handlowych. Przedmiotem obrotu są towary i produkty wielu renomowanych marek, 

jak równieŜ produktów wytwarzanych na zlecenie Spółki.

Głównym przedmiotem dostawy i sprzedaŜy prowadzonej do 

środków czystości, kosmetyków, artykułów higienicznych

spoŜywczych, przemysłowych i farmaceutyczn

Z większością z nich Spółka posiada podpisane umowy

dostawców w oparciu o bieŜące zamówienia i doraźnie

Grupa nie jest uzaleŜniona od Ŝadnego 

b.r. min.10% poziomu udziału w przychodach ze sprzedaŜy Grupy.

Delko S.A., jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej, stanowi centrum organizacyjne, które 

nadzoruje równieŜ działalność zakupow

regionach kraju prowadzą spółki dystrybucyjne tzw. 

Delko S.A. posiada osiemnaście ramowych umów z 

 w celu realizacji umów handlowych 

dokonują zakupów towarów od Delko S.A. lub bezpośrednio od dostawców.

produktów od poszczególnych dostawców, określając upusty i rabaty oraz

poszczególnych dostawców. W ramach sprzedaŜy i dystrybucji towarów

własną sieć dystrybucji, Spółka  sprzedaje równieŜ towary innym podmiotom,

i detaliczny. SprzedaŜ towarów odbywa się 

aktywnie obsługują ponad 20.000 sklepów detalicznych.

Spółka Delko SA nie jest uzaleŜniona od Ŝadnego ze swoich odbiorców. Dwie spółki przekroczyły 

poziom 10% przychodów ze sprzedaŜy Grupy Delko za I półrocze 201

w Ostrowcu Świętokrzyskim (spółka zaleŜna od Delko S.A.) osiągnęła 

stanowi to kwotę 33.261 tys. zł). Kolejną spółką 

Spółka osiągnęła 10% udział w przychodach ze sprzedaŜy Grupy za I półrocze tego roku, co w

wartościowym stanowi 22.145 tys. zł.

przychodach Grupy, a w ujęciu wartościowym 21.738 tys. zł.

Patrz równieŜ punkt 8 niniejszego Sprawozdania.
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zebranych opinii kontrahenci bardzo cenią sobie ofertę Grupy Kapitałowej Delko 

magazynowych). Najszersza paleta towarów w Polsce, pełna ic

zasięg działalności, jak równieŜ pewność dokonywanych transakcji sprawiły, Ŝe dla 

handlowych Grupa Delko pełni funkcję dostawcy tzw. pierwszego wyboru.

Na terenie Polski Spółka posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć dystrybucji i jest jedynym operatorem

sieciowym branŜy, gwarantującym dystrybucję towarów na terenie całego kraju. 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Delko S.A. podpisuje umowy handlowe 

ów, które następnie wprowadza do sprzedaŜy i dystrybucji w ramach własnej 

poprzez odbiorców handlowych. Przedmiotem obrotu są towary i produkty wielu renomowanych marek, 

równieŜ produktów wytwarzanych na zlecenie Spółki.  

m dostawy i sprzedaŜy prowadzonej do Grupy są produkty chemii gospodarczej, 

, artykułów higienicznych oraz innych wyrobów chemii uŜytkowej, 

farmaceutycznych. Aktualnie Delko S.A. posiada kilkudziesięciu dostawców. 

Z większością z nich Spółka posiada podpisane umowy handlowe. Ponadto, Grupa współpracuje z częścią 

dostawców w oparciu o bieŜące zamówienia i doraźnie uzgadniane warunki dostaw i kontraktów

Grupa nie jest uzaleŜniona od Ŝadnego ze swoich dostawców; Ŝaden z nich nie osiągnął w I półroczu 

b.r. min.10% poziomu udziału w przychodach ze sprzedaŜy Grupy.  

Delko S.A., jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej, stanowi centrum organizacyjne, które 

nadzoruje równieŜ działalność zakupowo-sprzedaŜową. Natomiast działalność operacyjną w poszczególnych 

regionach kraju prowadzą spółki dystrybucyjne tzw. Dystrybutorzy. 

Delko S.A. posiada osiemnaście ramowych umów z Dystrybutorami. PowyŜsze umowy są zawierane

 podpisanych przez Grupę z dostawcami. Na podstawie umów 

dokonują zakupów towarów od Delko S.A. lub bezpośrednio od dostawców. Umowy ustalają warunki zakupu 

produktów od poszczególnych dostawców, określając upusty i rabaty oraz terminy płatno

poszczególnych dostawców. W ramach sprzedaŜy i dystrybucji towarów, oprócz zbytu prowadzone

sprzedaje równieŜ towary innym podmiotom, zaangaŜowanym w 

w odbywa się za pośrednictwem ponad dwustu przedstawicieli handlowych, którzy 

aktywnie obsługują ponad 20.000 sklepów detalicznych. 

nie jest uzaleŜniona od Ŝadnego ze swoich odbiorców. Dwie spółki przekroczyły 

daŜy Grupy Delko za I półrocze 2012 roku. Delko OTTO Sp. z o.o. z siedzibą 

Świętokrzyskim (spółka zaleŜna od Delko S.A.) osiągnęła 15% udział; w ujęciu wartościowym 

tys. zł). Kolejną spółką jest AMA Sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie,

% udział w przychodach ze sprzedaŜy Grupy za I półrocze tego roku, co w

tys. zł. Spółka Cosmetics RDT z siedzibą w ŁomŜy równieŜ posiada 10% udziału w 

ciu wartościowym 21.738 tys. zł. 

8 niniejszego Sprawozdania. 
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ofertę Grupy Kapitałowej Delko  

magazynowych). Najszersza paleta towarów w Polsce, pełna ich dostępność, szybka 

zasięg działalności, jak równieŜ pewność dokonywanych transakcji sprawiły, Ŝe dla 

pierwszego wyboru. 

dobrze rozwiniętą sieć dystrybucji i jest jedynym operatorem 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Delko S.A. podpisuje umowy handlowe 

ów, które następnie wprowadza do sprzedaŜy i dystrybucji w ramach własnej 

poprzez odbiorców handlowych. Przedmiotem obrotu są towary i produkty wielu renomowanych marek, 

są produkty chemii gospodarczej, 

oraz innych wyrobów chemii uŜytkowej, wyrobów 

kudziesięciu dostawców.  

współpracuje z częścią 

i kontraktów. 

ze swoich dostawców; Ŝaden z nich nie osiągnął w I półroczu 

Delko S.A., jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej, stanowi centrum organizacyjne, które 

sprzedaŜową. Natomiast działalność operacyjną w poszczególnych 

PowyŜsze umowy są zawierane 

podstawie umów Dystrybutorzy 

Umowy ustalają warunki zakupu 

terminy płatności dla towarów 

prowadzonego poprzez 

zaangaŜowanym w handel hurtowy 

dwustu przedstawicieli handlowych, którzy 

nie jest uzaleŜniona od Ŝadnego ze swoich odbiorców. Dwie spółki przekroczyły 

roku. Delko OTTO Sp. z o.o. z siedzibą 

% udział; w ujęciu wartościowym 

Warszawie, wspomniana 

% udział w przychodach ze sprzedaŜy Grupy za I półrocze tego roku, co w ujęciu 

Spółka Cosmetics RDT z siedzibą w ŁomŜy równieŜ posiada 10% udziału w 
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6. Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Grupy Delko, w

zawartych pomiędzy akcjonariuszami oraz umowach ubezpieczenia, współpracy

zawartych w I połowie 2012 roku. 

6.1. Umowy znaczące 

Brak znaczących umów w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościo

warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim. 

 

6.2. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami

Zarząd Delko S.A. nie posiada wiedzy na temat ewentualnych umów, zawartych w I półroczu 201

pomiędzy akcjonariuszami Spółki. 

 

6.3. Umowy ubezpieczenia 

Grupa Delko posiada polisy ubezpieczeniowe w Ergo Hestia S.A., Generali Group T.U. S.A., IntersRisk

TuiR Allianz Polska  S.A. , Chartis Europe S.A. Umowy zawarte są na okres jednego roku.

 

Posiadane przez Grupę Kapitałową polisy ubezpieczeniowe przedstawia poniŜsza tabela:

 

Nazwa 
ubezpieczyciela 

Ergo Hestia S.A./ 
InterRisk 
S.A. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia
uŜytkowania mienia 

Ergo Hestia 
S.A./Generali 
Group T.U. 
S.A./InterRisk 
S.A. 

Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z 
rabunku,
zdarzeń losowych

Ergo Hestia S.A. Ubezpieczenie Cargo krajowe

Chartis Europe S.A. 

 
Ubezpieczenie członków organów spółki kapitałowej

 

7. Informacje o zmianach w powiązaniach 

oraz wskazanie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym

dokonanych poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich
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6. Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Grupy Delko, w

zawartych pomiędzy akcjonariuszami oraz umowach ubezpieczenia, współpracy

 

w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościo

warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

6.2. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami  

S.A. nie posiada wiedzy na temat ewentualnych umów, zawartych w I półroczu 201

Grupa Delko posiada polisy ubezpieczeniowe w Ergo Hestia S.A., Generali Group T.U. S.A., IntersRisk

Chartis Europe S.A. Umowy zawarte są na okres jednego roku.

Posiadane przez Grupę Kapitałową polisy ubezpieczeniowe przedstawia poniŜsza tabela: 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej lub 
uŜytkowania mienia  

Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i 
rabunku, ubezpieczenie mienia od poŜaru i innych 
zdarzeń losowych 

Ubezpieczenie Cargo krajowe 

Ubezpieczenie członków organów spółki kapitałowej 

7. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych z

wskazanie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych 

dokonanych poza grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.
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6. Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Grupy Delko, w tym umowach 

zawartych pomiędzy akcjonariuszami oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji 

w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 

sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz 

warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

S.A. nie posiada wiedzy na temat ewentualnych umów, zawartych w I półroczu 2012 roku 

Grupa Delko posiada polisy ubezpieczeniowe w Ergo Hestia S.A., Generali Group T.U. S.A., IntersRisk S.A. , 

Chartis Europe S.A. Umowy zawarte są na okres jednego roku. 

 

Suma 
ubezpieczenia 

(w tys. zł.) 
 

2850 

53100 

160 

10005 

organizacyjnych lub kapitałowych z innymi podmiotami 

inwestycji kapitałowych 

finansowania. Opis struktury 
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głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych w I połowie

obrotowego. 

 

W I półroczu 2012 r. Grupa dokonywała inwestycji w instrumenty finansowe: patrz 

śródroczny raport półroczny za I półrocze 201

 

W I połowie b.r. Grupa Delko nie dokonywała inwestycji w nieruchomości.

 

8. Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi, zawartych w I

innych warunkach niŜ rynkowe. 

 

W I półroczu b.r. Spółki tworzące Grupę Kapitałową zawierały 

charakter i warunki wynikały z bieŜącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Delko S.A. i Grupę

Kapitałową Delko. Dotyczyły one 

rynkowych. 

 

Patrz równieŜ: punkt 4 niniejszego Sprawozdania.

 

9. Informacje o umowach kredytowych i umowach poŜyczki z uwzględnieniem

wymagalności oraz umowach poręczeń i gwarancji Grupy Delko.

 

9.1. Kredyty 

 

W I półroczu 2012 r  Spółka nie podpisywała um

nie udzielała gwarancji w tym przedmiocie innym podmiotom.  

 

Patrz równieŜ: Skonsolidowany śródroczny rap

 

Zdarzenia po dniu bilansowym 

W okresie od 30 czerwca 2012 

finansowego za I półrocze 2012 roku miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

- dnia 19 lipca 2012 roku podpisano umowę kredytową z bankiem BRE Bank S.A. w rachunku bieŜącym. Kredyt 

został udzielony: - w okresie od dnia 19 lipca do dnia 20 sierpnia 2012 roku w łącznej wysokości nie 

przekraczającej 50 000,0 tys. zł, a w okresie od dnia 21 sierpnia do dnia 17 lipca 2013 roku w łącznej wysokości 

nie przekraczającej 30 000,0 tys zł, 
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kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych w I połowie

r. Grupa dokonywała inwestycji w instrumenty finansowe: patrz 

śródroczny raport półroczny za I półrocze 2012 roku. 

. Grupa Delko nie dokonywała inwestycji w nieruchomości. 

8. Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi, zawartych w I 

półki tworzące Grupę Kapitałową zawierały transakcje z podmiotami powiązanymi. Ich

charakter i warunki wynikały z bieŜącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Delko S.A. i Grupę

one typowych, rutynowych operacji i były zawierane na warunkach

Patrz równieŜ: punkt 4 niniejszego Sprawozdania. 

9. Informacje o umowach kredytowych i umowach poŜyczki z uwzględnieniem

wymagalności oraz umowach poręczeń i gwarancji Grupy Delko. 

r  Spółka nie podpisywała umów kredytowych, umów poŜyczki, umów poręczeń ani 

nie udzielała gwarancji w tym przedmiocie innym podmiotom.   

Patrz równieŜ: Skonsolidowany śródroczny raport półroczny za I półrocze 2012 roku.

W okresie od 30 czerwca 2012 roku do dnia podpisania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za I półrocze 2012 roku miały miejsce następujące istotne zdarzenia: 

dnia 19 lipca 2012 roku podpisano umowę kredytową z bankiem BRE Bank S.A. w rachunku bieŜącym. Kredyt 

w okresie od dnia 19 lipca do dnia 20 sierpnia 2012 roku w łącznej wysokości nie 

000,0 tys. zł, a w okresie od dnia 21 sierpnia do dnia 17 lipca 2013 roku w łącznej wysokości 
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kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych w I połowie bieŜącego roku 

r. Grupa dokonywała inwestycji w instrumenty finansowe: patrz – Skonsolidowany 

połowie 2012 roku na 

transakcje z podmiotami powiązanymi. Ich 

charakter i warunki wynikały z bieŜącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Delko S.A. i Grupę 

typowych, rutynowych operacji i były zawierane na warunkach stricte 

9. Informacje o umowach kredytowych i umowach poŜyczki z uwzględnieniem terminów ich 

ów kredytowych, umów poŜyczki, umów poręczeń ani 

roku. 

roku do dnia podpisania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

dnia 19 lipca 2012 roku podpisano umowę kredytową z bankiem BRE Bank S.A. w rachunku bieŜącym. Kredyt 

w okresie od dnia 19 lipca do dnia 20 sierpnia 2012 roku w łącznej wysokości nie 

000,0 tys. zł, a w okresie od dnia 21 sierpnia do dnia 17 lipca 2013 roku w łącznej wysokości 
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- dnia 20 sierpnia 2012 roku podpisano umowę kredytową przez spółkę zaleŜną z bankiem PKO BP S.A. w 

rachunku bieŜącym w wysokości 6 000,0 tys. zł. Termin spłaty kredytu strony ustaliły do dnia 15 sierpnia 2013 

roku, 

- dnia 20 sierpnia 2012 roku podpisano umowy kred

rachunku bieŜącym w łącznej wysokości 16

2013 roku. 

 

9.2. Instrumenty dłuŜne 

 

W I połowie tego roku spółki tworzące Grupę Delko 

 

9.3. PoŜyczki 

 

Brak zdarzeń tego typu w I połowie 201

 

Patrz równieŜ: Skonsolidowany śródroczny rap

 

9.4. Poręczenia 

 

Brak zdarzeń tego typu w I połowie 2012

 

Zdarzenia po dniu bilansowym 

Dla kredytów w rachunku bieŜącym zaciągniętych przez spółki zaleŜne w Kredyt Bank S.A. w wysokości 16

tys. zł. (patrz punkt 9.1 Kredyty) zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi między innymi poręczenie Delko 

S.A. 

Patrz równieŜ: Skonsolidowany śródroczny rap

 

9.5. Gwarancje 

 

Brak zdarzeń tego typu w I połowie 201

 

10. Opis wykorzystania wpływów z emisji  w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie 

objętym sprawozdaniem finansowym.

 

W I półroczu tego roku nie emitowano udziałowych i dłuŜnych papierów wartościowych.
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sierpnia 2012 roku podpisano umowę kredytową przez spółkę zaleŜną z bankiem PKO BP S.A. w 

000,0 tys. zł. Termin spłaty kredytu strony ustaliły do dnia 15 sierpnia 2013 

dnia 20 sierpnia 2012 roku podpisano umowy kredytowe przez spółki zaleŜne z bankiem Kredyt Bank S.A. w 

rachunku bieŜącym w łącznej wysokości 16 000,0 tys zł. Termin spłaty kredytu strony ustaliły do dnia 20 sierpnia 

W I połowie tego roku spółki tworzące Grupę Delko nie emitowały dłuŜnych papierów wartościowych.

Brak zdarzeń tego typu w I połowie 2012 r. 

Patrz równieŜ: Skonsolidowany śródroczny raport półroczny za I półrocze 2012 roku.

arzeń tego typu w I połowie 2012 r. 

Dla kredytów w rachunku bieŜącym zaciągniętych przez spółki zaleŜne w Kredyt Bank S.A. w wysokości 16

tys. zł. (patrz punkt 9.1 Kredyty) zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi między innymi poręczenie Delko 

równieŜ: Skonsolidowany śródroczny raport półroczny za I półrocze 2012 roku.

Brak zdarzeń tego typu w I połowie 2012 r. 

Opis wykorzystania wpływów z emisji  w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie 

finansowym. 

W I półroczu tego roku nie emitowano udziałowych i dłuŜnych papierów wartościowych.
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sierpnia 2012 roku podpisano umowę kredytową przez spółkę zaleŜną z bankiem PKO BP S.A. w 

000,0 tys. zł. Termin spłaty kredytu strony ustaliły do dnia 15 sierpnia 2013 

ytowe przez spółki zaleŜne z bankiem Kredyt Bank S.A. w 

000,0 tys zł. Termin spłaty kredytu strony ustaliły do dnia 20 sierpnia 

nie emitowały dłuŜnych papierów wartościowych. 

roku. 

Dla kredytów w rachunku bieŜącym zaciągniętych przez spółki zaleŜne w Kredyt Bank S.A. w wysokości 16 000,0 

tys. zł. (patrz punkt 9.1 Kredyty) zabezpieczenie spłaty zobowiązania stanowi między innymi poręczenie Delko 

roku. 

Opis wykorzystania wpływów z emisji  w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie 

W I półroczu tego roku nie emitowano udziałowych i dłuŜnych papierów wartościowych.  
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11. Wyjaśnienie róŜnic pomiędzy osiągniętymi wynikami finansowymi a

prognozami. 

 

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych 

 

12. Informacja nt. instrumentów finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów pienięŜnych oraz utraty

płynności finansowej, na jakie naraŜona jest jednostka,

b) przyjętych przez jednostkę 

metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana

jest rachunkowość zabezpieczeń.

 

Grupa Kapitałowa Delko dokonuje 

z makroekonomicznym otoczeniem 

panującej na rynkach finansowych oraz prognoz dotyczących tych rynków

mające na celu ograniczenie ww. rodzajów ryzyka. 

 

13. Wskazanie istotnych (pow. 10% kapitałów własnych Delko S.A.) postępowań

sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem

Zarząd Delko S.A. oświadcza, Ŝe w I połowie b.r. nie toczyło/toczyły się postępowanie/postępowania 

przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej, 

której/których wartość/suma stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów wła

 

14. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji

do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem moŜliwości

działalności. 

Grupa Kapitałowa Delko po

 

15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju

perspektyw rozwoju działalności gospodarczej, z uwzględnieniem elementów

wypracowanejOpis podstawowych czynników ryzyka i zagroŜeń.

Przewidywany rozwój Grupy Delko oraz charakterystyki polityki w zakresie kierunków rozwoju

przedsiębiorstwa. 

W opinii Zarządu Delko S.A., głównymi, zewnętrznymi czynnikami istotnymi dla rozwoju Grupy Delko są:

Czynniki pozytywne: 

� dodatkowe tempo wzrostu PKB

� wzrost dochodów osobistych konsumentów
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11. Wyjaśnienie róŜnic pomiędzy osiągniętymi wynikami finansowymi a publikowanymi wcześniej 

Spółka nie publikowała prognozy wyników finansowych na bieŜący rok obrotowy. 

12. Informacja nt. instrumentów finansowych w zakresie: 

ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów pienięŜnych oraz utraty

płynności finansowej, na jakie naraŜona jest jednostka, 

przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z

metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana

jest rachunkowość zabezpieczeń. 

Grupa Kapitałowa Delko dokonuje periodycznej, bieŜącej analizy ryzyka finansowego związanego

makroekonomicznym otoczeniem prowadzonej przez siebie działalności. W zaleŜności od oceny sytuacji 

panującej na rynkach finansowych oraz prognoz dotyczących tych rynków, Grupa podejmuje 

rodzajów ryzyka.  

13. Wskazanie istotnych (pow. 10% kapitałów własnych Delko S.A.) postępowań

sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej.

S.A. oświadcza, Ŝe w I połowie b.r. nie toczyło/toczyły się postępowanie/postępowania 

sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej, 

wartość/suma stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Delko S.A. 

14. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu 

do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem moŜliwości zmian w strukturze finansowania tej 

Grupa Kapitałowa Delko posiada pełną zdolność finansowania projektów inwestycyjnych.

15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju

perspektyw rozwoju działalności gospodarczej, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez nią 

wypracowanejOpis podstawowych czynników ryzyka i zagroŜeń. 

Przewidywany rozwój Grupy Delko oraz charakterystyki polityki w zakresie kierunków rozwoju

S.A., głównymi, zewnętrznymi czynnikami istotnymi dla rozwoju Grupy Delko są:

kowe tempo wzrostu PKB, 

dochodów osobistych konsumentów, 
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publikowanymi wcześniej 

 

ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów pienięŜnych oraz utraty 

celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 

metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana 

ansowego związanego 

W zaleŜności od oceny sytuacji 

podejmuje określone decyzje, 

13. Wskazanie istotnych (pow. 10% kapitałów własnych Delko S.A.) postępowań toczących się przed 

administracji publicznej. 

S.A. oświadcza, Ŝe w I połowie b.r. nie toczyło/toczyły się postępowanie/postępowania 

sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej, 

 

kapitałowych w porównaniu 

zmian w strukturze finansowania tej 

siada pełną zdolność finansowania projektów inwestycyjnych. 

15. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy oraz opis 

strategii rynkowej przez nią 

Przewidywany rozwój Grupy Delko oraz charakterystyki polityki w zakresie kierunków rozwoju 

S.A., głównymi, zewnętrznymi czynnikami istotnymi dla rozwoju Grupy Delko są: 
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� zmiana strategii producentów w zakresie dystrybucji w rynku tradycyjnym.

 

Czynniki negatywne: 

� pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna

� wzrost cen nośników energii i paliw,

� wzrost kosztów pracy,

� wzrost kosztów kredytów.

 

Do najwaŜniejszych czynników wewnętrznych, wpływających na rozwój Grupy Delko naleŜy zaliczyć:

 

Czynniki pozytywne: 

� uregulowaną sferę prawną,

� stabilny akcjonariat, realizujący konsekwentną politykę właścicielską wobec Spółki,

� konsekwentnie realizowaną przez Zarząd strategię rozwoju przedsiębiorstwa,

� ugruntowaną pozycję jednego z czołowych graczy na polskim rynku,

� bardzo dobre jakościowo towary, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami jakości,

� wykwalifikowaną kadrę, posiadającą szerokie doświadczenia branŜowe,

� ustabilizowane źródła zaopatrzenia,

� stabilne kanały dystrybucji,

� moŜliwość dalszej konsolidacji kapitałowej b

 

Czynniki negatywne: 

� nadmierne koszty stałe w niektórych Spółkach Grupy, powstałe na przełomie 

� niezakończone wdroŜenie jednolitego systemu informatycznego,

� niewdroŜony system zarządzania organizacyjnego Grupą jako całością,

�  umowy i zobowiązania zawarte przez poprzedni, odwołany Zarząd 

renegocjacji,  

� zbyt wysoka rotacja zapasów i naleŜności w niektórych Spółkach Grupy.

 

W ocenie Zarządu, do czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy oraz jej 

przede wszystkim: 

ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Pozycja ekonomiczna Grupy związana jest z sytuacją makroekonomiczną Polski i tempem wzrostu PKB,

które w istotny sposób wpływa na popyt na towary Spółki, zgłaszany pr

moŜliwości nabywcze. 
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zmiana strategii producentów w zakresie dystrybucji w rynku tradycyjnym.

pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna, 

wzrost cen nośników energii i paliw, 

wzrost kosztów pracy, 

wzrost kosztów kredytów. 

Do najwaŜniejszych czynników wewnętrznych, wpływających na rozwój Grupy Delko naleŜy zaliczyć:

uregulowaną sferę prawną, 

stabilny akcjonariat, realizujący konsekwentną politykę właścicielską wobec Spółki,

konsekwentnie realizowaną przez Zarząd strategię rozwoju przedsiębiorstwa,

ugruntowaną pozycję jednego z czołowych graczy na polskim rynku, 

dobre jakościowo towary, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami jakości,

wykwalifikowaną kadrę, posiadającą szerokie doświadczenia branŜowe, 

ustabilizowane źródła zaopatrzenia, 

stabilne kanały dystrybucji, 

moŜliwość dalszej konsolidacji kapitałowej branŜy. 

nadmierne koszty stałe w niektórych Spółkach Grupy, powstałe na przełomie 

niezakończone wdroŜenie jednolitego systemu informatycznego, 

niewdroŜony system zarządzania organizacyjnego Grupą jako całością, 

zobowiązania zawarte przez poprzedni, odwołany Zarząd - będące 

byt wysoka rotacja zapasów i naleŜności w niektórych Spółkach Grupy.

W ocenie Zarządu, do czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy oraz jej otoczeniem naleŜy

yzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Pozycja ekonomiczna Grupy związana jest z sytuacją makroekonomiczną Polski i tempem wzrostu PKB,

które w istotny sposób wpływa na popyt na towary Spółki, zgłaszany przez odbiorców poprzez wpływ na ich
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zmiana strategii producentów w zakresie dystrybucji w rynku tradycyjnym. 

Do najwaŜniejszych czynników wewnętrznych, wpływających na rozwój Grupy Delko naleŜy zaliczyć: 

stabilny akcjonariat, realizujący konsekwentną politykę właścicielską wobec Spółki, 

konsekwentnie realizowaną przez Zarząd strategię rozwoju przedsiębiorstwa, 

dobre jakościowo towary, potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami jakości, 

 

nadmierne koszty stałe w niektórych Spółkach Grupy, powstałe na przełomie lat 2011/ 2012, 

 

będące obecnie w trakcie 

byt wysoka rotacja zapasów i naleŜności w niektórych Spółkach Grupy. 

otoczeniem naleŜy zaliczyć 

Pozycja ekonomiczna Grupy związana jest z sytuacją makroekonomiczną Polski i tempem wzrostu PKB, 

zez odbiorców poprzez wpływ na ich 
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Ze względu na zacieśniające się 

koniunktura ekonomiczna moŜe mieć 

na  wielkość realizowanych zakupów przez krajowych

Dodatkową niepewność w wykonywaniu działalności prowadzonej przez Grupę Delko wnoszą takie 

czynniki jak: polityka gospodarcza rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę 

PienięŜnej mające wpływ na podaŜ pieniądza, wysokość stóp procentowych i kursów walutowych, system 

podatkowy, tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budŜetowego i zadłuŜenia zagranicznego oraz 

stopę bezrobocia. 

Wszelkie niekorzystne zmiany powyŜszych czynników w przyszłości mogą w negatywny sposób 

wpływać na prowadzoną działalność gospodarczą.

 

- ryzyko konkurencji 

Polski rynek dystrybucji hurtowej artykułów higienicznych i kosmetyków charakteryzuje się duŜym

rozproszeniem i podlega postępującej konsolidacji. Efektem tego moŜe być powstawanie podmiotów, których

skala pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej wobec Grupy. Dodatkowo nie moŜna wykluczyć, 

w przyszłości podmioty konkurujące 

intensyfikacji rozwoju oraz nie przyjmą agresywnej polityki cenowej skierowanej do obecnych oraz potencjalnych

docelowych klientów Grupy. Tym samym moŜe to mieć 

finansowe Grupy. 

 

- ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania

ZagroŜeniem dla działalności Grupy są zmieniające się przepisy prawa lub róŜne jego interpretacje.

Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów pr

ubezpieczeń społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla

działalności Delko. Przepisy prawa polskiego podlegają bieŜącemu implementowaniu ewentualnych zmian prawa

Unii Europejskiej i zmiany te mogą mieć 

Spółki. 

Szczególnie częste są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce 

organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych. P

podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niŜ przyjęta przez Grupę moŜe mieć

negatywny wpływ na jej sytuację finansową, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy

rozwoju oraz powodować trudności w ocenie rezultatów przyszłych zdarzeń lub decyzji.

PowyŜsze ryzyko w prowadzonej działalności nie wystąpiło, jednakŜe nie da się go całkowicie 

wyeliminować w przyszłości. Grupa nie posiada wiedzy o planowanych zmianach regulacji prawnych mogącyc

powodować negatywny wpływ na osiągane wyniki jak równieŜ nie ma Ŝadnego wpływu na jakiekolwiek 

niekorzystne zmiany przepisów prawa i ich interpretacji.
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zacieśniające się powiązania gospodarki polskiej z gospodarką światową, globalna 

moŜe mieć coraz bardziej istotny wpływ na sytuację ekonomiczną 

wielkość realizowanych zakupów przez krajowych odbiorców. 

Dodatkową niepewność w wykonywaniu działalności prowadzonej przez Grupę Delko wnoszą takie 

polityka gospodarcza rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę 

mające wpływ na podaŜ pieniądza, wysokość stóp procentowych i kursów walutowych, system 

wzrostu PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budŜetowego i zadłuŜenia zagranicznego oraz 

zmiany powyŜszych czynników w przyszłości mogą w negatywny sposób 

prowadzoną działalność gospodarczą. 

Polski rynek dystrybucji hurtowej artykułów higienicznych i kosmetyków charakteryzuje się duŜym

postępującej konsolidacji. Efektem tego moŜe być powstawanie podmiotów, których

skala pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej wobec Grupy. Dodatkowo nie moŜna wykluczyć, 

konkurujące dotychczas z Grupą Delko, nie podejmą wysiłków zmierzających do

intensyfikacji rozwoju oraz nie przyjmą agresywnej polityki cenowej skierowanej do obecnych oraz potencjalnych

Tym samym moŜe to mieć negatywny wpływ na działalność

yzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania 

ZagroŜeniem dla działalności Grupy są zmieniające się przepisy prawa lub róŜne jego interpretacje.

Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów pr

ubezpieczeń społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla

działalności Delko. Przepisy prawa polskiego podlegają bieŜącemu implementowaniu ewentualnych zmian prawa

Unii Europejskiej i zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą

Szczególnie częste są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce 

skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych. P

podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niŜ przyjęta przez Grupę moŜe mieć

sytuację finansową, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy

trudności w ocenie rezultatów przyszłych zdarzeń lub decyzji. 

PowyŜsze ryzyko w prowadzonej działalności nie wystąpiło, jednakŜe nie da się go całkowicie 

przyszłości. Grupa nie posiada wiedzy o planowanych zmianach regulacji prawnych mogącyc

negatywny wpływ na osiągane wyniki jak równieŜ nie ma Ŝadnego wpływu na jakiekolwiek 

przepisów prawa i ich interpretacji. 
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powiązania gospodarki polskiej z gospodarką światową, globalna 

ekonomiczną Polski, w tym takŜe 

Dodatkową niepewność w wykonywaniu działalności prowadzonej przez Grupę Delko wnoszą takie 

polityka gospodarcza rządu, decyzje podejmowane przez Narodowy Bank Polski oraz Radę Polityki 

mające wpływ na podaŜ pieniądza, wysokość stóp procentowych i kursów walutowych, system 

wzrostu PKB, poziom inflacji, wielkość deficytu budŜetowego i zadłuŜenia zagranicznego oraz 

zmiany powyŜszych czynników w przyszłości mogą w negatywny sposób 

Polski rynek dystrybucji hurtowej artykułów higienicznych i kosmetyków charakteryzuje się duŜym 

postępującej konsolidacji. Efektem tego moŜe być powstawanie podmiotów, których 

skala pozwoli na uzyskanie przewagi konkurencyjnej wobec Grupy. Dodatkowo nie moŜna wykluczyć, iŜ  

iłków zmierzających do 

intensyfikacji rozwoju oraz nie przyjmą agresywnej polityki cenowej skierowanej do obecnych oraz potencjalnych 

negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki 

ZagroŜeniem dla działalności Grupy są zmieniające się przepisy prawa lub róŜne jego interpretacje. 

Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla 

działalności Delko. Przepisy prawa polskiego podlegają bieŜącemu implementowaniu ewentualnych zmian prawa 

wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą 

Szczególnie częste są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce 

skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych. Przyjęcie przez organy 

podatkowe lub orzecznictwo sądowe interpretacji prawa podatkowego innej niŜ przyjęta przez Grupę moŜe mieć 

sytuację finansową, a w efekcie ujemnie wpłynąć na osiągane wyniki i perspektywy 

PowyŜsze ryzyko w prowadzonej działalności nie wystąpiło, jednakŜe nie da się go całkowicie 

przyszłości. Grupa nie posiada wiedzy o planowanych zmianach regulacji prawnych mogących 

negatywny wpływ na osiągane wyniki jak równieŜ nie ma Ŝadnego wpływu na jakiekolwiek 
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- ryzyko związane z ekspansją placówek handlu nowoczesnego

Rozwój sieci super- i hipermarketów

udziału sprzedaŜy realizowanej systemem tradycyjnym. W szczególności przewidywać moŜna, Ŝe po okresie 

intensywnej ekspansji w większych miastach i relatywnym ich nasyceniu placówkami sprzedaŜy n

ekspansja tych sieci moŜe objąć równieŜ mniejsze miejscowości, będące w znacznej części obsługiwane za 

pośrednictwem handlu tradycyjnego. 

rozwojowych Grupy. 

 

- ryzyko związane z sezonowością sprzedaŜy

Grupa realizuje zazwyczaj niŜszy o 

sprzedaŜy  w czwartym kwartale roku. Ze względu na wzmoŜone zakupy

występuje niŜsze zapotrzebowanie na produkty chemii gospodarczej i kosmetyków w handlu tradycyjnym

odbija się na wynikach sprzedaŜy w całym kwartale.

 

- ryzyko związane z niezrealizowaniem wybranych elementów strategii rozwoju

Realizacja zamierzeń finansowych, 

przyjętych zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Delko S.A. i przy uwzględnieniu najbardziej prawdopodobnych

scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej. Ze względu jednak na fakt, Ŝe wiele ele

musi szereg okoliczności niezaleŜnych od Grupy, mimo dołoŜenia przez Zarząd Delko naleŜytej staranności 

i maksymalnego zaangaŜowania w realizację załoŜonej strategii, naleŜy mieć na uwadze ewentualne trudności

przy realizacji jej wszystkich elementów, co nie pozostałoby bez wpływu na osiągnięte przez Grupę wyniki

finansowe prowadzonej działalności.

 

- ryzyko związane z utratą głównych odbiorców

Grupa prowadzi sprzedaŜ towarów głównie poprzez własną sieć dystrybucyjną, na którą 

obecnie trzynastu Dystrybutorów. Zdecydowana większość z nich współpracuje z Grupą od wielu lat. Utrata

kontraktów handlowych ze wspomnianymi przedsiębiorstwami wpłynęłaby niekorzystnie na osiągane wyniki

finansowe. JednakŜe z uwagi na to, Ŝe pi

Kapitałowej Delko, zaś z pozostałymi firmami łączy Grupę długoletnia i silnie powiązana współpraca handlowa, w

opinii Zarządu Delko S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości nie powinno dojść do sytu

przedmiotowe spółki zaprzestałyby współpracy z Delko.

 

Strategia dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności na terenie całego kraju, zakłada

systematyczne zwiększanie przychodów ze sprzedaŜy oraz rentowności.

 

Zarząd Delko S.A. będzie s
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yzyko związane z ekspansją placówek handlu nowoczesnego 

i hipermarketów, a przede wszystkim sieci dyskontowych powoduje zmniejszanie się 

sprzedaŜy realizowanej systemem tradycyjnym. W szczególności przewidywać moŜna, Ŝe po okresie 

ekspansji w większych miastach i relatywnym ich nasyceniu placówkami sprzedaŜy n

sieci moŜe objąć równieŜ mniejsze miejscowości, będące w znacznej części obsługiwane za 

handlu tradycyjnego. Sytuacja taka moŜe z pewnością istotnie utrudnić 

sezonowością sprzedaŜy 

 kilka, kilkanaście procent - w porównaniu do pozostałych

kwartale roku. Ze względu na wzmoŜone zakupy świąteczne

zapotrzebowanie na produkty chemii gospodarczej i kosmetyków w handlu tradycyjnym

odbija się na wynikach sprzedaŜy w całym kwartale. 

yzyko związane z niezrealizowaniem wybranych elementów strategii rozwoju 

Realizacja zamierzeń finansowych, związana jest z realizacją strategii rozwoju opartej na załoŜeniach

przyjętych zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Delko S.A. i przy uwzględnieniu najbardziej prawdopodobnych

scenariuszy rozwoju sytuacji gospodarczej. Ze względu jednak na fakt, Ŝe wiele elementów strategii uwzględniać

musi szereg okoliczności niezaleŜnych od Grupy, mimo dołoŜenia przez Zarząd Delko naleŜytej staranności 

maksymalnego zaangaŜowania w realizację załoŜonej strategii, naleŜy mieć na uwadze ewentualne trudności

ej wszystkich elementów, co nie pozostałoby bez wpływu na osiągnięte przez Grupę wyniki

finansowe prowadzonej działalności. 

yzyko związane z utratą głównych odbiorców 

Grupa prowadzi sprzedaŜ towarów głównie poprzez własną sieć dystrybucyjną, na którą 

ystrybutorów. Zdecydowana większość z nich współpracuje z Grupą od wielu lat. Utrata

kontraktów handlowych ze wspomnianymi przedsiębiorstwami wpłynęłaby niekorzystnie na osiągane wyniki

JednakŜe z uwagi na to, Ŝe pięć z wyŜej wymienionych podmiotów wchodzi w skład Grupy

Kapitałowej Delko, zaś z pozostałymi firmami łączy Grupę długoletnia i silnie powiązana współpraca handlowa, w

opinii Zarządu Delko S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości nie powinno dojść do sytu

przedmiotowe spółki zaprzestałyby współpracy z Delko. 

Strategia dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności na terenie całego kraju, zakłada

systematyczne zwiększanie przychodów ze sprzedaŜy oraz rentowności. 

Zarząd Delko S.A. będzie się koncentrował przede wszystkim na: 
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sieci dyskontowych powoduje zmniejszanie się 

sprzedaŜy realizowanej systemem tradycyjnym. W szczególności przewidywać moŜna, Ŝe po okresie 

ekspansji w większych miastach i relatywnym ich nasyceniu placówkami sprzedaŜy nowoczesnej 

sieci moŜe objąć równieŜ mniejsze miejscowości, będące w znacznej części obsługiwane za 

Sytuacja taka moŜe z pewnością istotnie utrudnić realizację planów 

w porównaniu do pozostałych kwartałów, poziom 

świąteczne w hipermarketach, 

zapotrzebowanie na produkty chemii gospodarczej i kosmetyków w handlu tradycyjnym, co 

związana jest z realizacją strategii rozwoju opartej na załoŜeniach 

przyjętych zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Delko S.A. i przy uwzględnieniu najbardziej prawdopodobnych 

mentów strategii uwzględniać 

musi szereg okoliczności niezaleŜnych od Grupy, mimo dołoŜenia przez Zarząd Delko naleŜytej staranności 

maksymalnego zaangaŜowania w realizację załoŜonej strategii, naleŜy mieć na uwadze ewentualne trudności 

ej wszystkich elementów, co nie pozostałoby bez wpływu na osiągnięte przez Grupę wyniki 

Grupa prowadzi sprzedaŜ towarów głównie poprzez własną sieć dystrybucyjną, na którą składa się 

ystrybutorów. Zdecydowana większość z nich współpracuje z Grupą od wielu lat. Utrata 

kontraktów handlowych ze wspomnianymi przedsiębiorstwami wpłynęłaby niekorzystnie na osiągane wyniki 

ć z wyŜej wymienionych podmiotów wchodzi w skład Grupy 

Kapitałowej Delko, zaś z pozostałymi firmami łączy Grupę długoletnia i silnie powiązana współpraca handlowa, w 

opinii Zarządu Delko S.A. w dającej się przewidzieć przyszłości nie powinno dojść do sytuacji w której to 

Strategia dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności na terenie całego kraju, zakłada 
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- systematycznym umacnianiu posiadanej przez Delko pozycji lidera rynku

chemiczno-kosmetycznej w Polsce,

-  obniŜeniu kosztów  działania,

- poprawie płynności, 

- poprawie jakości i skuteczności 

- rozwoju sieci sprzedaŜy,  

- intensyfikacji sprzedaŜy produktów własnej marki,

- dbaniu w szczególny sposób o jakość oferowanych towarów i jakość obsługi klientów.

 

16. Zmiany organizacji Grupy Delko wraz z przyczynami. Zmiany w podstaw

Spółką i Grupą Kapitałową. 

0 kwietnia  2012 roku  Sąd  Rejonowy w Białymstoku zarejestrował  

o.o. z Delko RDT KsięŜycowa Sp. z o.o

połączenia powyŜszych spółek była restrukturyzacja 

Jednocześnie nastąpiła zmiana Zarządu w tej Spółce (patrz. pkt. 1.5.

 

17. WaŜniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

 

W omawianym okresie Grupa Delko nie prowadzi

sponsorowała. Grupa prowadzi natomiast 

sprzedaŜy w poszczególnych asortyment

 

18. Informacje o umowach znanych Zarządowi Delko S.A., zawartych w ciągu I

równieŜ po dniu bilansowym, w wyniku których w przyszłości mogą

posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

 

Zarząd Delko S.A. nie posiada wiedzy na temat ewentualnych umów, zawartych w ciągu I półrocza b.r., 

w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Delko S.A. przez

dotychczasowych akcjonariuszy. 

 

19. Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym

Patrz: Skonsolidowany śródroczny raport półroczny za I półr

 

20. Informacja na temat zasad sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania

2012 roku. 

Patrz: Skonsolidowany śródroczny rap
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systematycznym umacnianiu posiadanej przez Delko pozycji lidera rynku

kosmetycznej w Polsce, 

obniŜeniu kosztów  działania, 

poprawie jakości i skuteczności zarządzania Grupą, 

 

intensyfikacji sprzedaŜy produktów własnej marki, 

dbaniu w szczególny sposób o jakość oferowanych towarów i jakość obsługi klientów.

16. Zmiany organizacji Grupy Delko wraz z przyczynami. Zmiany w podstawowych 

0 kwietnia  2012 roku  Sąd  Rejonowy w Białymstoku zarejestrował  połączenie firmy 

o.o. z Delko RDT KsięŜycowa Sp. z o.o. Nowa spółka przyjęła nazwę: Cosmetics RDT Sp. z o.o.

spółek była restrukturyzacja organizacyjna Grupy Kapitałowej. 

ednocześnie nastąpiła zmiana Zarządu w tej Spółce (patrz. pkt. 1.5.1). 

17. WaŜniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

Grupa Delko nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej

natomiast bieŜący monitoring rynków oraz tendencji 

poszczególnych asortymentach towarowych.  

18. Informacje o umowach znanych Zarządowi Delko S.A., zawartych w ciągu I 

równieŜ po dniu bilansowym, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić zmiany w proporcjach 

posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 

lko S.A. nie posiada wiedzy na temat ewentualnych umów, zawartych w ciągu I półrocza b.r., 

wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Delko S.A. przez

pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym

Patrz: Skonsolidowany śródroczny raport półroczny za I półrocze 2012 roku. 

20. Informacja na temat zasad sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 

Patrz: Skonsolidowany śródroczny raport półroczny za I półrocze 2012 roku. 
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systematycznym umacnianiu posiadanej przez Delko pozycji lidera rynku hurtowego branŜy 

dbaniu w szczególny sposób o jakość oferowanych towarów i jakość obsługi klientów. 

zasadach zarządzania 

połączenie firmy COSMETICS Sp. z 

owa spółka przyjęła nazwę: Cosmetics RDT Sp. z o.o.  Powodem 

apitałowej. Zarządzania. 

rozwojowej, ani jej nie 

tendencji dotyczących wielkości 

 półrocza 2012 r., jak 

nastąpić zmiany w proporcjach 

lko S.A. nie posiada wiedzy na temat ewentualnych umów, zawartych w ciągu I półrocza b.r., 

wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji Delko S.A. przez 

pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.  

finansowego za I półrocze 
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21. Oświadczenia. 

Zarząd Delko S.A., wedle swojej najlepszej wiedzy oświadcza, Ŝe:

- Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z

obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny

sytuację majątkową i finansową Spółki i jego wynik finansowy,

- Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały

sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Delko oraz jej wynik

finansowy, 

- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Delko w I półrocz

obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagroŜeń i 

ryzyka,  

- Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu Śródrocznego

skróconego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

z siedzibą w Poznaniu i biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania

bezstronnego i niezaleŜnego raportu z przeglądu o badanym sprawozdaniu finansowym

z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi,

 

- Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu Śródrocznego

skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali 

warunki  do wydania bezstronnego i niezaleŜnego raportu z przeglądu o badanym sprawozdaniu 

finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DELKO  W I PÓŁROCZU 2012 ROKU 

Zarząd Delko S.A., wedle swojej najlepszej wiedzy oświadcza, Ŝe: 

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z

obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny

sytuację majątkową i finansową Spółki i jego wynik finansowy, 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały

ne zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Delko oraz jej wynik

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Delko w I półroczu 2012 roku, zawiera prawdziwy 

rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagroŜeń i 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu Śródrocznego

ia finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

siedzibą w Poznaniu i biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania

bezstronnego i niezaleŜnego raportu z przeglądu o badanym sprawozdaniu finansowym

obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu Śródrocznego

skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali 

do wydania bezstronnego i niezaleŜnego raportu z przeglądu o badanym sprawozdaniu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z 

obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały 

ne zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób 

prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Delko oraz jej wynik 

roku, zawiera prawdziwy 

rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagroŜeń i 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu Śródrocznego  

ia finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 4AUDYT Sp. z o.o. 

siedzibą w Poznaniu i biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu, spełniali warunki do wydania  

bezstronnego i niezaleŜnego raportu z przeglądu o badanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu Śródrocznego 

skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu, spełniali 

do wydania bezstronnego i niezaleŜnego raportu z przeglądu o badanym sprawozdaniu 
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJ

Data Imię i Nazwisko

31.08.2012 Dariusz Kawecki

31.08.2012 Wojciech Szymon Kowalski

31.08.2012 Leszek Wójcik 

31.08.2012 Mirosław Jan Dąbrowski

31.08.2012 Kazimierz Jan Luberda
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PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH DELKO S.A.  

 i Nazwisko Stanowisko/Funkcja 

Dariusz Kawecki Prezes Zarządu 

 

Wojciech Szymon Kowalski Wiceprezes Zarządu 

 

 Wiceprezes Zarządu 

 

ąbrowski Wiceprezes Zarządu 

 

Luberda Wiceprezes Zarządu 
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Podpis 


