Grupa Kapitałowa „Baltona” S.A.

Warszawa, 19 marca 2014 r.

Do Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny Grupy Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego
„Baltona” S.A. za rok 2013.
Był to rok wyjątkowy dla naszej Grupy Kapitałowej charakteryzujący się szybkim rozwojem poprzez
otwieranie nowych sklepów i punktów gastronomicznych oraz przejęciu grupy CDD Holding BV z siedzibą
w Holandii.
Po długiej przerwie na remont pasa startowego w październiku 2013 roku, ponownie uruchomiliśmy
kawiarnie Coffee Corner i Coffee Express oraz bistro Travel Chef na lotnisku w Modlinie .
Przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły w 2013 roku poziom 245,2 mln złotych i były o 63,2 mln złotych
(35%) wyższe niż w roku poprzednim co należy uznać za duży sukces. Przyczynił się do tego wzrost
sprzedaży w segmentach: Sklepy o 20%, dystrybucja B2B o 105%, Gastronomia o 108%.
Liczba jednostek handlowych powiększyła się w roku 2013 o 18 lokali do 50 na koniec 2013 roku.
Grupa operuje na wyłączność w sektorze Duty Free w Gdańsku oraz Rzeszowie, otworzyła nowe sklepy
w Poznaniu, Montpellier oraz we Lwowie. Za granicą przejęliśmy grupę CDD Holding BV o rocznych obrotach
około 20 mln EURO, posiadającą 4 sklepy Duty Free na lotniskach w Belgii, Holandii i Niemczech,
a także prowadzącą sprzedaż do dyplomatów i dystrybucję Duty Free.
Całość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę w 2013 roku to 21,0 mln złotych.
Skonsolidowana EBITDA wzrosła w roku 2013 do poziomu 1,5 mln złotych. Wzrost został wygenerowany
przez osiągnięcie wyższych przychodów przy zachowaniu optymalnej polityki kosztów.
Skonsolidowana EBITDA oczyszczona ze zdarzeń i kosztów jednorazowych, w tym restrukturyzacji,
wyniosłaby 6,8 mln złotych. Odpowiednie objaśnienie zostało zamieszczone w sprawozdaniu
z działalności Grupy Kapitałowej.
W obecnej sytuacji makroekonomicznej trudno jest jednoznacznie prognozować wyniki branży lotniczej
w 2014 roku. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę planowany rozwój i „urocznienie” działalności jednostek
otwartych i nabytych w roku 2013 powinniśmy odnotować znaczny wzrost przychodów oraz poprawę
wyników finansowych.
Pragnę podziękować naszym akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas darzą i zachęcam do lektury raportu
rocznego.

Z poważaniem
Andrzej Uryga
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