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I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SYMBIO POLSKA S.A. 
 
 

Warszawa, 9 sierpnia 2012 
 
 
 
 
 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

 

Niniejszym mamy przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny prezentujący 

wyniki osiągnięte przez Spółkę SYMBIO Polska S.A. w drugim kwartale 2012 roku. 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 roku, Spółka osiągnęła łączne 

przychody ze sprzedaŜy na poziomie 8.755 tys. zł. Stanowiło to wzrost o 660 tys. zł.  

(tj. o 8%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawiając jednocześnie 

rentowność brutto sprzedaŜy o 489 tys. zł (tj. 24%) oraz utrzymując stały poziomu 

kosztów ogólnego zarządu, zysk na sprzedaŜy osiągnięty za pierwsze półrocze był  

o 153% wyŜszy niŜ w roku ubiegłym, co pozwoliło na zminimalizowanie straty netto, 

uzyskiwanej zazwyczaj w tym okresie roku obrotowego, a związanej z rozpoczęciem 

sezonu skupowego. 

W omawianym okresie Spółka prowadziła szereg działań mających na celu rozwój 

sprzedaŜy produktów detalicznych. Działania te zaowocowały m.in. 20% wzrostem 

sprzedaŜy w województwie mazowieckim, czy 184% wzrostem sprzedaŜy  

w województwie małopolskim. 

Ponadto realizując zawarte w roku 2011 kontrakty handlowe, SYMBIO na koniec 

czerwca 2012 roku zrealizowała łączny 17% wzrost sprzedaŜy półproduktów w bieŜącym 

roku. 

W czerwcu dzięki staraniom Zarządu, odnowiony został kredyt obrotowy  

w rachunku bieŜącym z Banku BGś S.A. w wysokości 1.200 tys. PLN oraz pozyskano 

kredyt skupowy wysokości 1 mln EURO.  Rozpoczęto równieŜ tegoroczny sezon skupowy. 

 
 
 
 
 

Z PowaŜaniem 

Sylwia Rybicka 

Prezes Zarządu  
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

PoniŜej zaprezentowano wybrane dane finansowe SYMBIO Polska S.A. za  

II kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za II kwartał poprzedniego roku 

obrotowego. 
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Przychody netto 3 055 3 913 8 755 8 095

Zysk/Strata na sprzedaŜy -254 -95 279 110

Zysk/Strata na działalności operacyjnej -403 -126 19 61

Zysk/Strata brutto -374 -180 -55 -14

Zysk/Strata netto -374 -180 -55 -14

Koszty operacyjne w tym: 4 789 4 726 7 173 6 753

  Amortyzacja 57 42 104 86

  ZuŜycie materiałów i energii 2 802 2 549 3 296 2 962

  Usługi obce 1 502 1 365 2 771 2 262

  Podatki i opłaty 2 3 3 9

  Wynagrodzenia 201 268 471 456

  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 30 31 60 56

  Pozostałe koszty rodzajowe 35 38 79 70

  Wartość sprzedanych towarów i materialów 159 429 390 852

Wybrane dane z rachunku zysków i strat w tys. PLN 

Wyszczególnienie

zakres:

II kwartał
narastaj ąco za II 

kwartały
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Aktywa trwałe 1 165 651

Aktywa obrotowe 8 266 7 662

Zapasy 5 474 5 149

NaleŜności długoterminowe 0 0

NaleŜności krótkoterminowe 1 953 2 229

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 679 228

Aktywa ogółem 9 431 8 313

Kapitał własny 3 669 1 128

Kapitał zakładowy 1 431 939

Zobowiązania długoterminowe 216 171

Zobowiązania krótkoterminowe 5 491 7 006

Kredyty i poŜyczki 2 194 1 034

Wybrane dane z bilansu w tys. PLN

Wyszczególnienie

stan na:
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III. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI 

Przychody ze sprzedaŜy osiągnięte przez Spółkę SYMBIO Polska S.A. w II kwartale 

2012 roku wyniosły 3.055 tys. zł. i były o 22% niŜsze niŜ w analogicznym okresie roku 

poprzedniego. Na wynik ten największy wpływ miały wcześniejsze niŜ w roku ubiegłym 

terminy realizacji kontraktów, co spowodowało większą o 55% sprzedaŜ półproduktów  

w pierwszym kwartale tego roku i spadek sprzedaŜy o 24% w drugim kwartale. Łącznie 

po dwóch kwartałach tego roku odnotowano 17% wzrost sprzedaŜy półproduktów  

i 3% wzrost sprzedaŜy produktów detalicznych. 

W drugim kwartale 2012 sprzedaŜ krajowa Spółki kształtowała się na poziomie 

44% (66% w 2011 roku) a produkty detaliczne stanowiły 31% sprzedaŜy. Natomiast 

sprzedaŜ eksportowa zamknęła się na poziomie 56% (34% w 2011 roku) a 53% 

stanowiły półprodukty. 

Zysk brutto ze sprzedaŜy za II kwartał 2012 roku wyniósł 877 tys. zł. i był niŜszy 

w stosunku do roku poprzedniego o 7%. Natomiast za dwa kwartały ukształtował się na 

poziomie 2 550 tys. zł. i wzrósł w stosunku do porównywalnego okresu roku 

poprzedniego o 24%. Niemal całość, bo 97% tego zysku została wygenerowana  

na sprzedaŜy produktów Symbio, których rentowność zwiększyła się z 27% w roku 2011 

do 30% obecnie, co przy jednoczesnej rentowność sprzedaŜy towarów (z 11% do 15%) 

przełoŜyło się na osiągnięcie łącznej marŜy brutto na poziome 29% (wzrost o 4 punkty 

procentowe w stosunku do roku 2011).  

Zysk netto ze sprzedaŜy za dwa kwartały 2012 roku zamknął się kwotą 279 tys. 

zł.  i zwiększył się w stosunku do zysku na koniec czerwca 2011 o 153%. 

Strata netto w drugim kwartale wyniosła 374 tys. zł., natomiast na koniec czerwca 

2012, Spółka zarejestrowała stratę w wysokości 55 tys. zł. (14 tys. zł. w analogicznym 

okresie roku ubiegłego). Na wynik ten wpływ miał między innymi wzrost kosztów 

amortyzacji z tytułu zakupu nowych środków trwałych na łączną wartość 800 tys. zł. oraz 

wzrost pozostałych kosztów operacyjnych, który wynika ze zmiany sposobu rozliczania 

zaników mroŜenia owoców i warzyw. Zaniki te od czerwca 2011 roku rozliczane  

są sukcesywnie wraz ze sprzedaŜą tej grupy asortymentowej. Z powodu, Ŝe do końca 

czerwca 2012 roku Spółka sprzedała ponad 90% owoców i warzyw zakupionych  

w sezonie 2011 zaniki te w większości obciąŜyły koszty tego okresu.  

Na koniec drugiego kwartału 2012 roku wartość aktywów trwałych Spółki, wzrosła 

o 79%. Wzrost ten wiąŜe się z zakupem urządzenia wykorzystywanego do produkcji 

produktów detalicznych, skrzynek wielokrotnego uŜytku do skupu surowca oraz zakupu 

nowych środków transportu dla działu produkcji roślinnej jak i działu detalu. 

Inwestowanie w środki trwałe ma na celu poprawę efektywności działań oraz jakości 

oferowanych produktów SYMBIO. 

Majątek obrotowy Spółki na koniec czerwca 2012 roku wzrósł o 8% w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego i osiągnął poziom 8.266 tys. zł. Wzrost ten 
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zaobserwowano w pozycji zapasy (o 6%) co wynika z rozpoczętego skupu owoców  

i warzyw oraz w pozycjach inwestycje krótkoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe. Wzrost ostatniej pozycji jest wynikiem zmiany metody rozliczania 

zaników produkcyjnych półproduktów. 

Kapitał zakładowy Spółki zamknął się kwotą 3.669 tys. zł. co jest wypadkową 

podwyŜszenia kapitału w listopadzie 2011 roku, zysku w wysokości 511 tys. zł. 

wypracowanego przez Spółkę w roku ubiegłym jak równieŜ wyniku osiągniętego za sześć 

miesięcy 2012 roku.  

Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych w omawianym okresie jest głównie 

skutkiem rejestracji w KRS podwyŜszenia kapitału, w wyniku czego zobowiązania wobec 

akcjonariuszy z części „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania” z pasywów przesunęły 

się do części „Kapitał własny”. W pozycji krótkoterminowe kredyty i poŜyczki nastąpił 

wzrost z tytułu pozyskania finansowania w banku BGś S.A. na skup owoców i warzyw 

przy jednoczesnej spłacie kredytu skupowego zaciągniętego w 2011 roku. 

 

IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W II KWARTALE 2012 
 

W omawianym kwartale Spółka prowadziła szereg działań mających na celu dalszy 

rozwój sprzedaŜy detalicznej w kraju m.in. poprzez rozbudowę działu sprzedaŜy  

o kolejnego przedstawiciela handlowego, dedykowanego dla pomorza i województwa 

kujawsko-pomorskiego oraz poprzez stałe zwiększanie liczby punktów sprzedaŜy, 

zarówno bezpośrednio jak i przez współpracujących ze spółką dystrybutorów. 

Prowadzono równieŜ prace nad nowymi produktami a takŜe pracę nad nową szatą 

graficzną na znaczną część produktów SYMBIO. Prace te zaowocowały wprowadzeniem na 

rynek ekologicznych soków przecierowych bez dodatku cukru w nowej, dedykowanej dla 

dzieci szacie graficznej. Kolejne efekty będzie moŜna zaobserwować niebawem na rynku.  

Ponadto Spółka rozpoczęła szereg działań marketingowych mających na celu 

promocję Spółki i jej produktów m.in. poprzez uczestniczenie w odcinku programu 

„Zielona Polska” poświęconemu zdrowej Ŝywności i technologiom jej produkcji 

(emitowanym na antenie POLSATu), czy zorganizowanie śniadania prasowego dla 

dziennikarzy. Działania te miały na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa co do 

zalet certyfikowanych produktów ekologicznych i przewagi produktów SYMBIO nad innymi 

produktami ekologicznymi dostępnymi na rynku. 

Przygotowując się do rozpoczęcia nowego sezonu skupowego, Spółka 

organizowała spotkania szkoleniowe dla rolników, w trakcie których omawiano zasady 

uprawy, nawoŜenia oraz ochrony zbiorów oraz sposoby ich monitorowania przez SYMBIO 

w celu zapewnienia surowca o jak najwyŜszej jakości, spełniającego parametry 

warunkujące uzyskanie certyfikacji ekologicznego pochodzenia. Spółka przeprowadziła 

ponadto reorganizację i rozbudowę Działu Produkcji Roślinnej w celu poprawienie jakości 
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obsługi dostawców owoców i warzyw i spełnienia wymogów wynikających z rozpoczętej  

w roku ubiegłym współpracy z jednym z największych producentów ekologicznych  

z Niemiec. 

Jednocześnie Spółka opracowywała szczegóły planu na sezon 2012 określającego 

ilość i rodzaj asortymentu, który zamierza skupić w tym sezonie, a od momentu 

rozpoczęcia skupów surowca prowadziła kontrolę plantacji oraz punktów skupu i chłodni 

współpracujących ze Spółką pod kątem jakości surowca, stanu opakowań jak  

i prowadzonej dokumentacji 

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie jak najwyŜszej jakości 

pozyskiwanego surowca, a co za tym idzie najwyŜszą jakość oferowanego przez SYMBIO 

produktu. 

 

V. SPÓŁKI ZALEśNE 
 

Emitent nie posiada spółek zaleŜnych. 
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VI. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANS SYMBIO POLSKA S.A.(w PLN) 
 

 od 01.01.2012           
do 30.06.2012 

 od 01.01.2011            
do 30.06.2011 

A. Przychody netto ze sprzeda Ŝy produktów, towarów i materiałów  8 755 348,82  8 0 95 193,04 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów  8 295 709,87  7 137 535,48 

II. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów  459 638,95  957 657,56 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  6 205 034,78  6 034 210,49 

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  5 815 463,70  5 182 494,28 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  389 571,08  851 716,21 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy (A-B)  2 550 314,04  2 060 982,55 

D. Koszty sprzedaŜy  1 714 155,08  1 426 498,35 

E. Koszty ogólnego zarządu  557 563,74  524 223,97 

F. Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy (C-D-E)  278 595,22  110 260,23 

G. Pozostałe przychody operacyjne  12 016,67  39 851,71 

I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych -                     -                     

II. Dotacje -                     -                     

III. Inne przychody operacyjne  12 016,67  39 851,71 

H. Pozostałe koszty operacyjne  271 921,77  89 018,35 

I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych. -                     -                     

II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych. -                     -                     

III. Inne koszty operacyjne.  271 921,77  89 018,35 

I. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej (F+G-H)  18 690,12  61 093,59 

J. Przychody finansowe  46 578,30  63 445,37 

I. Odsetki  1 282,61  7 631,49 

V. Inne  45 295,69  55 813,88 

K.  Koszty finansowe  120 180,15  138 540,40 

I. Odsetki  95 918,83  117 785,69 

II. Inne  24 261,32  20 754,71 

L. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej (I+J-K) - 54 911,73 - 14 001,44 

M. Wynik  zdarze ń  nadzwyczajnych (M.I-M.II.) -                     -                     

I. Zyski nadzwyczajne -                     -                     

II. Straty nadzwyczajne -                     -                     

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) - 54 911,73 - 14 001,44 

O. Podatek dochodowy -                     -                     

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -                     -                     

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) - 54 911,73 - 14 001,44 

Opis
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30-06-2012 30-06-2011

A. Aktywa trwałe 1 165 495,78     650 503,51        

I. Warto ści niematerialne i prawne -                    -                    

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 003 751,03     648 986,72        

1. Środki trwałe 1 003 751,03     648 986,72        

a)   urządzenia techniczne i maszyny 65 327,47          6 775,05            

b) środki transportu 323 425,08        223 895,57        

c)  inne środki trwałe 614 998,48        418 316,10        

III. NaleŜności długoterminowe -                    -                    

IV. Inwestycje długoterminowe -                    -                    

V. Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 161 744,75        1 516,79           

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 161 744,75        1 516,79            

B. Aktywa obrotowe 8 265 705,34     7 662 392,87     

I. Zapasy 5 473 826,08     5 149 005,71     

1. Materiały 1 317 090,08     1 524 534,08     

2. Półprodukty i produkty w toku -                     9 289,50            

3. Produkty gotowe 3 867 852,35     3 469 878,45     

4. Towary 288 883,65        145 303,68        

II. NaleŜności krótkoterminowe 1 953 449,82     2 228 696,35     

1. NaleŜności od jednostek powiązanych -                     14 490,93          

2. NaleŜności od pozostałych jednostek 1 953 449,82     2 214 205,42     

a)  z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 1 407 834,21     1 745 577,18     

b)  z tytułu podat., dotac., ceł, ubezp. społ. i zdrow.oraz innych 520 805,21        437 583,02        

c)  inne 24 810,40          31 045,22          

III. Inwestycje krótkoterminowe 679 292,00        228 194,34        

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 679 292,00        228 194,34        

a)  środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 679 292,00        228 194,34        

    -  środki pienięŜne w kasie i na rachunkach 679 292,00        228 194,34        

    -  inne środki pienięŜne -                     -                     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 159 137,44        56 496,47          

Aktywa Razem 9 431 201,12     8 312 896,38     

Aktywa
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30-06-2012 30-06-2011

A. Kapitał (fundusz) własny  3 668 795,24  1 128 340,19 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy  1 431 323,00  939 202,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy  2 918 378,33  1 299 283,19 

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 625 994,36 - 1 096 143,56 

IV. Zysk (strata) netto - 54 911,73 - 14 001,44 

B. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania  5 762 405,88  7 184 556,19 

I. Rezerwy na zobowi ązania  4,54  7 620,66 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  4,54  7 620,66 

II. Zobowi ązania długoterminowe  215 606,80  171 376,73 

1. Wobec pozostałych jednostek  215 606,80  171 376,73 

a)  kredyty i poŜyczki  22 856,95  61 982,00 

b)   inne zobowiąznia finansowe -                     -                     

c)  inne  192 749,85  109 394,73 

III. Zobowi ązania krótkoterminowe  5 491 327,28  7 005 558,80 

1. Wobec jednostek powiązanych  15 421,06  117 370,69 

a)  z  tytułu dostaw i usług  15 421,06  117 370,69 

2. Wobec pozostałych jednostek  5 475 906,22  6 888 188,11 

a)  kredyty i poŜyczki  2 194 479,79  1 033 655,70 

b) z  tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:  3 210 933,80  3 591 456,90 

c)  z  tytułu podatków, ceł,ubezp. i innych świadczeń  23 255,37  24 286,56 

d)  z tytułu wynagrodzeń -                     -                     

e)  inne  47 237,26  2 238 788,95 

IV. Rozliczenia mi ędzyokresowe  55 467,26 -                    

1. Inne rozliczenia międzyokresowe  55 467,26 -                     

Razem Pasywa  9 431 201,12  8 312 896,38 

Pasywa
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VII. WŁADZE SYMBIO POLSKA S.A. 

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266230. 

Na dzień 30.06.2012 roku kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.431.323 akcji zwykłych 

na okaziciela serii A, B, C i E o wartości nominalnej 1,00 zł. kaŜda. 

 

Zarząd SYMBIO Polska S.A. 

Na dzień sporządzenia raportu Zarząd SYMBIO Polska S.A. był jednoosobowy w osobie 

Sylwii Rybickiej – Prezes Zarządu 

 

Rada Nadzorcza SYMBIO Polska S.A. 

Na dzień sporządzenia raportu Rada Nadzorcza Polska S.A. działała w składzie:   

1. Wojciech Budny  

2. Leszek Czarny  

3. Tokya E. Dammond  

4. Gary Dodge  

5. Piotr Kalaman 

 

VIII. AKCJONARIAT 

Akcjonariuszami SYMBIO Polska S.A. na dzień sporządzenia raportu wg informacji 

posiadanych przez Spółkę byli: 

 

Lp. 
Akcjonariusz Liczba akcji 

% 

kapitału 

Liczba 

głosów % głosów 

1 EECP I S.a.r.l.  (EECP) 704.314 49,21% 704.314 49,21% 

2 Seaf Global SME Facility LLC (SGSF) 252.727 17,66% 252.727 17,66% 

3 Small Enterprise Assistance Funds (SEAF) 163.295 11,41% 163.295 11,41% 

4 Symbio Impex Corporation (SIC) 110.330 7,71% 110.330 7,71% 

5 Artur Tymiński 108.027 7,55% 108.027 7,55% 

6 Pozostali 92.630 6,47% 92.630 6,47% 

 
suma 1.431.323 100% 1.431.323 100% 
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IX. OPIS DZIAŁALNOŚCI 

SYMBIO jest producentem i dystrybutorem Ŝywności ekologicznej, a działalność 

spółki skupia się na dwóch gałęziach: 

• produkcja i eksport półproduktów spoŜywczych, wykorzystywanych do 

produkcji spoŜywczej 

• produkcja i dystrybucja produktów detalicznych na rynek krajowy  

i eksport. 

Wszystkie produkty SYMBIO posiadają certyfikat ekologicznego pochodzenia, co 

oznacza, Ŝe surowce wykorzystywane w produkcji są uprawiane metodami ekologicznymi 

tj. bez uŜycia środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i nie są modyfikowane 

genetycznie. Ponadto produkty SYMBIO nie zawierają sztucznych substancji 

zapachowych, barwników ani konserwantów a zarówno produkcja jak i dystrybucja 

certyfikowanej Ŝywności ekologicznej poddawana jest kontroli i certyfikacji na kaŜdym 

etapie. 

Spółka posiada certyfikaty ekologiczne zgodne ze wszystkimi najwaŜniejszymi 

normami dotyczącymi produkcji ekologicznej w krajach Unii Europejskiej (certyfikat 

wydany przez Ekogwarancja PTRE) i w Szwajcarii (BioSwiss standard). Począwszy od rok 

2012 europejski certyfikat Ŝywności ekologicznej jest równieŜ respektowany przez Stany 

Zjednoczone. 

 

Półprodukty spoŜywcze 

Wśród głównych surowców skupowanych i przetwarzanych przez SYMBIO do 

postaci półproduktów znajdują się: 

• owoce (truskawka, malina, czarna porzeczka, aronia, jabłko, jagoda leśne, 

wiśnia, jeŜyna); 

• warzywa (cukinia, cebula, marchew, fasolka szparagowa, por, dynia). 

Większość przychodów ze sprzedaŜy półproduktów to sprzedaŜy mroŜonych 

owoców i warzyw. Ponadto Symbio oferuje swoim odbiorcom, głównie zagranicznym, 

koncentraty, przeciery i liofilizaty. Łącznie SYMBIO skupuje i przerabia rocznie ok. 2.500 

ton ekologicznych owoców i warzyw oraz ponad 500 ton zbóŜ, które są wykorzystywane 

do produkcji produktów detalicznych 

SYMBIO Polska S.A. szczegółowo monitoruje kaŜdy etap procesu produkcyjnego tj. 

od chwili siewu bądź sadzenia, skupu surowców, procesu produkcyjnego aŜ po 

dostarczenie gotowego produktu do klienta. Spółka ściśle współpracuje z rolnikami 

zapewniając im wsparcie merytoryczne poprzez m.in. wykwalifikowanych pracowników. 

Dodatkowo na bieŜąco przeprowadza badania próbek produktów z ich gospodarstw w celu 

sprawdzenia, czy nie zawierają one niedopuszczalnych w rolnictwie ekologicznym 

pestycydów czy sztucznych nawozów.. 
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Produkty detaliczne 

Spółka SYMBIO jest obecnie jednym z liderów w branŜy ekologicznej, a marka 

SYMBIO jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w tej branŜy. Obecnie w ofercie 

Spółki znajduje się ok. 140 produktów marki SYMBIO. Główne grupy produktowe SYMBIO 

to soki owocowe i warzywne (w tym równieŜ przecierowe soki owocowo-warzywne bez 

dodatku cukru), konfitury i powidła, przetwory warzywne, produkty zboŜowe m.in.: mąki, 

mieszanki mączne do domowego wypieku chleba, otręby, płatki oraz musli, ciastka, 

bakalie, makarony, kasze, ryŜe, nasiona strączkowe. SYMBIO posiada równieŜ w swojej 

ofercie produkty innych producentów ekologicznych.  

 

X. STRATEGIA ROZWOJU 

 
Spółka planuje dalszy rozwój sprzedaŜy ekologicznych towarów oraz produktów 

detalicznych pod marką SYMBIO zarówno na rynku polskim jak i za granicą, poprzez 

zwiększanie sprzedaŜy za pośrednictwem obecnych kanałów dystrybucji oraz 

uruchamianie sprzedaŜy poprzez dodatkowe kanały. Dodatkowo Spółka planuje rozwijać 

swoją ofertę produktową w taki sposób, aby była ona jak najbardziej atrakcyjna dla 

klientów i aby utrzymać wypracowaną pozycję lidera w branŜy. Spółka stworzyła jedną  

z bardziej rozpoznawanych marek „SYMBIO” na rynku Ŝywności ekologicznej i zamierza 

dalej zwiększać udział produktów własnych w sprzedaŜy. 

Ponadto w ciągu niemal czternastu lat swojej działalności SYMBIO wypracowało 

sobie dobrą pozycje wśród największych producentów Ŝywności ekologicznej w Unii 

Europejskiej, którą to pozycje zamierza nadal rozwijać poprzez rozbudowę bazy 

surowcowej w Polsce oraz poza jej granicami. Planowe rozbudowanie bazy surowcowej 

(zaleŜne w duŜej mierze od pozyskania dodatkowego finansowania) na inne kraje takie 

jak np. Gruzja, Mołdawia, Serbia czy Ukraina pozwoli na dywersyfikacje bazy surowcowej 

i wyeliminowanie mocnego wpływy róŜnic kursowych na działalność operacyjną,  

co niewątpliwe poprawi stabilność wyników finansowych spółki w przyszłości. Dzięki tym 

działaniom SYMBIO będzie w stanie równieŜ uatrakcyjnić swoją ofertę surowcową  

o owoce i warzywa komplementarne do tych uprawianych w Polsce oraz jak najlepiej 

wykorzystać moŜliwości sprzedaŜowe spółki. 

 

XI. DANE TELEADRESOWE 

SYMBIO Polska S.A. 
ul. Polna 40 
00-635 Warszawa 
www.symbio.pl  
newconnect@symbio.pl 
NIP: 721-23-78-275 
REGON: 430941669 
KRS: 0000266230 


