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Temat: Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
w podziale na segmenty biznesowe 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, 
że: 

- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w marcu 2020 roku wyniosły 20.754 tys. zł 
i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 47%; 

Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. 
okresach w podziale na wyodrębnione segmenty biznesowe, tj. Sklepy (Travel Retail), 
Gastronomia (F&B) oraz B2B. 

Na wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w marcu 2020 roku miał w największym 
stopniu wpływ zmniejszony w pierwszej połowie marca, a następnie całkowicie zawieszony, 
ruch lotniczy w wyniku pandemii SARS-CoV-2.  

Emitent wyjaśnia również, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres 
na dzień 31 marca 2020 roku: 

i) wartość zapasów zwiększyła się o ok. 3,1 mln zł w porównaniu do stanu na koniec lutego 
2020 roku, 

ii) poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 23,0 mln zł i uległ 
zwiększeniu względem stanu na koniec lutego o 13,9 mln zł, przy czym powyższa wartość 
nie uwzględnia wskazanych w raporcie bieżącym nr 67/2019 spornych kwot wynikających 
z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. 

Emitent wskazuje, iż kluczowym czynnikiem, który w sposób istotny kształtować będzie 
przyszłe wyniki sprzedażowe Grupy Emitenta, będzie długość trwania zawieszenia ruchu 
lotniczego oraz negatywne konsekwencje pandemii SARS-CoV-2 po wznowieniu tego 
ruchu. 

Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych 
zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące 
miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu 
okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych 
opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice 
w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych, 
oraz korekty sprzedaży. 



Emitent informuje, iż mając w szczególności na uwadze i] aktualną sytuację operacyjną 
oraz związane z tym ograniczenie w możliwości generowania przychodów, ii] aktualną 
strukturą akcjonariatu Spółki oraz iii] intencje Dominującego Akcjonariusza odnośnie  
doprowadzenia do zniesienia dematerializacji akcji Spółki, Zarząd Spółki podjął decyzję 
o odstąpieniu od praktyki publikowania kolejnych raportów bieżących, dotyczących 
informacji o miesięcznych przychodach netto ze sprzedaży towarów i materiałów. 

Jednocześnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 Emitent informuje, iż mając 
na uwadze aktualne uwarunkowania biznesowe związane z ograniczeniem możliwości 
prowadzenie działalności, podjęto szereg działań celem dostosowania się do obecnej 
sytuacji operacyjnej, w tym m.in.: 

- przeorganizowano działalność operacyjną w obszarze administracyjnym oraz 
zarządzania, obejmującej w szczególności wdrożenie odpowiednich wewnętrznych 
uregulowań oraz rozwiązań pracy zdalnej; 

- stosownie do dostępnych narzędzi prawnych oraz lokalnych instrumentów wsparcia, 
podjęto działania w obszarze pozyskania dofinansowania do wynagrodzeń osób 
zatrudnionych w Polsce oraz zagranicą; 

- podjęto szereg działań związanych z ograniczeniem kosztów pracowniczych, w tym 
w szczególności zamrożone zostały procesy rekrutacyjne, procesy awansu pracowników 
[również w wymiarze finansowym], następuje wykorzystanie zaległych urlopów, 
jak również, mając na względzie aktualną skalę działalności, podjęto działania w obszarze 
optymalizacji poziomu etatyzacji w sklepach, lokalach gastronomicznych, kawiarniach oraz 
obszarze administracyjnym. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent 
szacuje ograniczenie liczby zatrudnionych o ok. 27% względem stanu na stan zatrudnienia 
na koniec lutego 2020 roku, 

- istotne ograniczenie wszelkich kosztów operacyjnych, w tym usług obcych w obszarze 
logistyki, obsługi sklepów, kosztów marketingowych czy kosztów w obszarze 
administracyjnym etc.; 

- podjęto rozmowy z operatorami/właścicielami poszczególnych lokalizacji, w tym 
lotniskowych, w zakresie zawieszenia płatności z tytułu najmu powierzchni handlowych 
oraz gastronomicznych oraz uzgodnienia rozliczeń czynszów po wznowieniu ruchu 
lotniczego oraz wycofywaniu obowiązujących zakazów w zakresie prowadzenia działalności 
gastronomicznej; 

- podjęte zostały działania w obszarze uzgodnienia z dostawcami częściowego zwrotu 
zakupionych od nich towarów jak również renegocjowania terminów płatności dla towarów 
znajdujących się aktualnie w poszczególnych lokalizacjach. 

Jednocześnie w przypadku przedłużania się okresu ograniczenia działalności biznesowej, 
Emitent będzie rozważał kolejne działania związane z ograniczeniem bieżących kosztów 
funkcjonowania w tym np. dalsze działania w obszarze poziomu etatyzacji czy też 
ograniczenia współpracy z kontrahentami.  

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 
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Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w Grupie Kapitałowej 
Baltona  
         
         

Segment 

Marzec 

Zmiana 

Narastająco 

Zmiana  (dane w tys. zł) Marzec 

  (dane w tys. zł) 
2020 r. 2019 r. w % w tys. zł 2020 r. 2019 r. w % w tys. zł 

Sklepy (Travel Retail) 13 693 31 465 -56% -17 772 68 225 94 167 -28% -25 942 
Gastronomia (F&B) 588 1 825 -68% -1 237 3 940 5 183 -24% -1 242 
B2B 6 474 5 513 17% 960 15 896 16 484 -4% -589 

Łącznie 20 754 38 803 -47% -18 
049 88 061 115 834 -24% -27 773 

 

 
 


