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 Szanowni Państwo 

 

 Z powodu epidemii covid rok 2020 był wyjątkowo trudny dla Grupy Delko przy 

prowadzeniu własnych sklepów ogólnospożywczych, drogeryjnych i hurtowni logistycznych z 

dowozem. 

 Delko kończy jednak 2020 rok z rekordowo dobrymi wynikami finansowymi i 

handlowymi. Udało nam się płynnie prowadzić działalność, mimo wielu nowych problemów i 

ograniczeń. 

 Nasi pracownicy stali na pierwszej linii walki o zaopatrzenie ludności w produkty 

pierwszej potrzeby i nie cofnęli się ani o krok mimo szalejącej epidemii COVID. 

 Gorąco Pracownikom za to dziękujemy. 

Rok 2020 z powodu epidemii COVID zmienił strukturę produktową sprzedaży Grupy. 

Urosła dość mocno sprzedaż niektórych kategorii produktów (np. środki do dezynfekcji), ale 

jednocześnie inne kategorie, jak np. kosmetyki kolorowe – spadły. 

 Niestety epidemia COVID skutkowała też wzrostem kosztów pracy, większą ilością 

absencji chorobowych i wzrostem nakładów na ochronę przeciwcovidową. 

 Rwał się też okresowo łańcuch dostaw i niektórych towarów brakowało. 

 

 Mimo ograniczeń zaczęliśmy finalizować w połowie roku dwie niewielkie akwizycje: 

 

1. Hurtownia Cash & Carry artykułów spożywczych Delta z Zielonej Góry. 

 

2. Hurtownia chemii gospodarczej, środków czystości i kosmetyków Waldi z Komornik pod 

Poznaniem. 

 Obie firmy od około 30 lat mają ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku i ich nabycie 

pozwoliło Grupie Delko uzupełnić brakujący obszar dystrybucji przy realnie niewysokich 

nakładach. 

 

 

 Rok 2020 zakończyliśmy wynikami dobrymi, rekordowymi w 25 letniej historii Grupy: 

I. EBITDA 35,5 mln zł 

II. Marża EBITDA 4,3% 

III. P/EBIT 4,26 (P z 23.04.2020) 

IV. Zysk netto 19,7 mln zł 

V. P/E 5,31 (P z 23.04.2020) 



VI. Dynamika r/r zysku netto 47,4 % 

VII. Sprzedaż ogółem 818,3 mln zł 

VIII. Dynamika sprzedaży ogółem r/r 8,9 % 

IX. P/BV 0,98 (P z 23.04.2020) 

X. Kapitał na 1 akcję = 17,84 zł 

XI. Zysk netto za 1 akcję = 3,29 zł 

 

Czytając wyniki finansowe naszej Grupy, proszę pamiętać, że ze względu na ograniczenia 

przepisów MSSF: 

 - nie konsolidujemy do wyników całej Grupy spółek częściowo zależnych tj. A&K z 

Mielca (7 supermarketów ogólnospożywczych – przychody w 2020 roku 138,7 mln zł, udział 

Delko 50%) i Delta z Zielonej Góry (Hurtownia C&C – przychody w 2020 roku 32,2 mln zł – 

udział Delko 50%) 

 - wdrożenie przepisu MSSF16 modyfikującego ujęcie w rachunku wyników umów 

leasingu i długoterminowych najmów obniża wynik o około 367 tys. zł. 

 

Chociaż ciągle pracujemy w trudnych warunkach epidemii COVID – planujemy działania 

poszerzające rozwój Grupy Delko o rynek parafarmaceutyków i środków ochrony osobistej. 

Nie zapominamy oczywiście o dalszym unowocześnianiu i rozwoju naszej podstawowej 

działalności: sklepów i hurtowni i w tym obszarze myślimy o kolejnych akwizycjach. 

 Sytuacja finansowa i płynność Grupy jest dobra. 

 Zarząd będzie wnioskował o wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. 

 

 Zarówno Akcjonariuszom, jak i Pracownikom, Klientom i Dostawcom   

    – życzę dostatku i zdrowia. 

 

        Prezes Zarządu 

        Dariusz Kawecki 
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