
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szanowni Akcjonariusze, 

 

Wynik EBITDA na poziomie 182 tyś. zł w I półroczu 2012 roku to blisko 5 razy lepszy 
wynik niż rok temu. Ta kolejna poprawa wyników Spółki jest ponownym potwierdzeniem 

skuteczności przyjętej przez Zarząd strategii rozwoju.  
 

Pierwsze półrocze 2012 to kontynuacja bardzo dobrej dynamiki wzrostu sprzedaży mimo 

braku nowych otwarć lokali sklepowych w tym okresie.  Osiągnięty został obrót w kwocie 
19 mln złotych, co stanowi 20% wzrostu w stosunku do pierwszego półrocza 2011.   

Głównymi czynnikami dynamicznych wzrostów w II kwartale była rewitalizacja Delikatesów Spółki w 

Centrum Handlowym Silesia w Katowicach;  rewitalizacja Delikatesów Spółki przy ulicy Fieldorfa 10A w 
Warszawie (Gocław) oraz powiększenie powierzchni sklepowej o 25% do 70 m2;  wprowadzenie do 

sprzedaży kilkudziesięciu produktów pod nową marką własną „Healthy Day”, w ramach, której 

Spółka oferuje szeroki zakres produktów spożywczych z grupy Premium takich jak bakalie, suszone i 
przetworzone owoce czy też przekąski; wprowadzenie kilkunastu produktów pod nową marką własną 

„Healthy Kids” – nabiał dla dzieci, niskocukrowe słodycze i przekąski. Niezmiennym priorytetem była 
poprawa oferty, ciągłości dostaw i jakości obsługi klientów.  

 

Wynik brutto i netto po półroczu jest gorszy od wyniku z przed roku, ale jest to efekt rozwiązania 
rezerwy kosztowej w kwocie 129 tyś. zł jakie miało miejsce rok temu, rezerwy na koszty planowanego 

zamknięcia jednych z Delikatesów, które ostatecznie jednak nie zostały zamknięte, ponieważ ich 

sprzedaż wzrosła aż o 50% a także otrzymania w 2011 roku kwoty 202 tyś. złotych, jako dywidendy z 
zysku wypracowanego przez spółkę zależną Eko-Wital.   
 
 

Najważniejszymi wydarzeniami 2-ego kwartału 2012 roku było: 
 

1.   W miesiącu kwietniu nastąpiła rewitalizacja delikatesów Spółki w Centrum Handlowym Silesia 

w  Katowicach, dla których w lutym br. rozpoczął się kolejny 5-cio letni okres najmu lokalu. 
Obecnie sklep został wykonany zgodnie z przyjętą jesienią 2010 roku nową koncepcja 

architektoniczno- wizualno- komunikacyjną i został doskonale przyjęty przez stałych klientów 
jak i również wielu nowych klientów.  

2.   Również w kwietniu została wykonana rewitalizacja delikatesów Spółki przy ulicy Fieldorfa 

10A w Warszawie (Gocław). Powierzchnia sklepowa została powiększona o 15m2 do 70 m2 
w sumie, co pozwoliło na zwiększenie oferty produktowej oraz lepszą ekspozycję towarów.   

3.   W kwietniu Zarząd Spółki podpisał umowę na realizację 12-sto miesięcznego projektu 

opracowania strategii marketingowej na najbliższe lata. Poszczególne elementy strategii – w 

zakresie marketingu oraz PR i reklamy - będą przez Spółkę uruchamiane i wdrażane na 
bieżąco.    

4.    Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. podjął 25 maja uchwałę, o podwyższeniu kapitału 

zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H oraz uchwałę 
zmiany statutu Spółki dostosowującej jego zapisy po tej emisji. Emisja w całości skierowana 

była do funduszu CoÖperatief Avallon MBO U.A. – obecnego akcjonariusza. Wielkość emisji 
to 298.630 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda, z ceną 

emisyjna 7,30 złotych za akcję. Pokrycie akcji nastąpiło jednorazowo w całości za wkłady 

pieniężne - w ramach tej emisji do spółki wpłynęło 2.179.999 złotych. Akcje serii H będą 
uprawnione do uczestniczenia w dywidendzie począwszy od 2012 roku, tzn. od 1 stycznia 

2012 roku. 
 



5.   W czerwcu Zarząd Spółki podpisał umowę najmu lokalu pod kolejne Delikatesy w Centrum 

Handlowych Stara Papiernia w Konstancinie. Otwarcie delikatesów przewidziane jest drugą 
połowę sierpnia br.. 

 

6.   Z końcem czerwca – w związku z końcem 5-letniej umowy najmu- zostały zamknięte dwa 

najbardziej nierentowne lokale Spółki w Krakowie. 
 

______________________________________________________________________________ 

ORGANIC Farma Zdrowia (OFZ) to pierwsza i największa w Polsce sieć samoobsługowych delikatesów z 

produktami ekologicznymi. Firma działa od 2006 r., posiada 20 sklepów w  9 miastach Polski, obsługuje 1 milion 

klientów rocznie i jest obecnie niepodważalnym liderem rynku. 

Obecna oferta handlowa OFZ zawiera ok. 4,5 tys. artykułów (żywność, kosmetyki, środki czystości), w tym 

najlepsze krajowe i europejskie ”ekomarki”. Ponad 200 produktów  jest sprzedawanych pod markami własnymi. 

OFZ jest partnerem dla ponad 100 dostawców, z których połowa to firmy rodzinne. W skład grupy OFZ wchodzą 

Delikatesy internetowe: www.ekosfera24.pl oferujące największy w Internecie asortyment produktów 

ekologicznych w kraju. 

OFZ została uznana za najlepszą polską sieć detaliczną sprzedaży produktów ekologicznych podczas 

Organic Marketing Forum 2012 – największej, dorocznej konferencji sektora żywności i produktów eko w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka Organic Farma Zdrowia jest notowana na rynku NewConnect. Więcej na: 

www.organicmarket.pl 

______________________________________________________________________________ 

 

Dziękujemy naszym Akcjonariuszom, Inwestorom i Klientom 

 

Sławomir Chłoń   i   Przemysław Tomaszewski  

 

Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.ekosfera24.pl/
http://www.organicmarket.pl/


Pozycje II kwartał 2012 
 w tys. PLN 

II kwartał 2011 
 w tys. PLN 

II kwartał 2012 
 w tys. EUR 

II kwartał 2011 
 w tys. EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 9 344 7 972 2 186 2 013 

Zysk (strata) ze sprzedaży -223 -303 -52 -76 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] -214 -302 -50 -76 

EBITDA 57 -106 13 -27 

Zysk (strata) brutto -228 -96 -53 -24 

Zysk (strata) netto -228 -96 -53 -24 

Amortyzacja 271 196 63 50 

Kapitał (fundusz) własny 14 912 16 540 3 499 4 149 

Zobowiązania krótkoterminowe 5 962 3 529 1 399 885 

Zobowiązania długoterminowe 513 188 120 47 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 670 1 306 392 328 

Należności krótkoterminowe 518 757 121 190 

Należności długoterminowe 802 1 325 188 332 

     Pozycje 01.01 - 30.06.2012 

 w tys. PLN 

01.01 - 30.06.2011 

 w tys. PLN 

01.01 - 30.06.2012 

 w tys. EUR 

01.01 - 30.06.2011 

 w tys. EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 18 886 15 758 4 471 3 972 

Zysk (strata) ze sprzedaży -360 -549 -85 -138 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej [EBIT] -351 -420 -83 -106 

EBITDA 182 -47 43 -12 

Zysk (strata) brutto -385 -220 -91 -55 

Zysk (strata) netto -385 -220 -91 -55 

Amortyzacja 533 373 126 94 

Kapitał (fundusz) własny 14 912 16 540 3 499 4 149 

Zobowiązania krótkoterminowe 5 962 3 529 1 399 885 

Zobowiązania długoterminowe 513 188 120 47 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 670 1 306 392 328 

Należności krótkoterminowe 518 757 121 190 

Należności długoterminowe 802 1 325 188 332 

     Zastosowane kursy euro: 

    Rachunek zysków i strat narastająco 30.06.2012/II kwartał:                  4,2246     4,2741  Bilans 30.06.2012: 4,2613 

Rachunek zysków i strat narastająco 30.06.2011/II kwartał:                  3,9673     3,9604  Bilans 30.06.2011: 3,9866 

Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje bilansowe według średnich kursów NBP na 30 Czerwca 2011 i 2012 roku, pozycje rachunku 

 zysków i strat według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec poszczególnych miesięcy prezentowanych okresów. 



 

 

 

Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w II kwartale 2012r.: 

 
 

Można wyróżnić 13 podstawowych czynników, które miały wpływ na wyniki drugiego kwartału 

2012 roku: 
 

 
Wpływ dodatni: 

 

1.  Rewitalizacja Delikatesów Spółki w Centrum Handlowym Silesia w  Katowicach. 

2.  Rewitalizacja Delikatesów Spółki przy ulicy Fieldorfa 10A w Warszawie (Gocław) oraz powiększenie 

powierzchni sklepowej o 25% do 70 m2. 

3.  Wprowadzenie do sprzedaży kilkudziesięciu produktów pod nową marką własną „Healthy Day”, w 
ramach której Spółka oferuje szeroki zakres produktów spożywczych z grupy Premium takich jak 

bakalie, suszone i przetworzone owoce czy też przekąski.  

4.  Wprowadzenie kilkunastu produktów pod nową marką własną „Healthy Kids” – nabiał dla dzieci, 
niskocukrowe słodycze i przekąski. 

5.  Bezustanna poprawa oferty, ciągłości dostaw i jakości obsługi klientów.  

6.  Kolejnym, równie istotnym czynnikiem był efekt wielkiej jesiennej obniżki cen na ponad 1000 

produktów, zwiększającej atrakcyjność oferty delikatesów i powodującej, że w przypadku 
większości podstawowych produktów spożywczych, Delikatesy Organic Farma Zdrowia stały się 

liderem cenowym na rynku.  

7.  Wprowadzenie w I kwartale do sprzedaży około 100 produktów pod nową marką własną „Every 

Day”. W ramach tej marki sprzedawane są produkty spożywcze codziennego użycia takie jak 
nabiał, jajka, mąki, przetwory zbożowe i inne.    

8. Bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży sklepu internetowego ekosfera24.pl.  
 

 

Wpływ ujemny: 
 

 

1. Nadal funkcjonowanie kilku bardzo nierentownych obiektów. 
 

2. Wielka obniżka cen dokonana w Listopadzie przez Spółkę na produkty sprzedawane w sieci 
detalicznej wpłynęła na obniżenie marży handlowej w całym kwartale poniżej zakładanego 

poziomu co związane było ze zmianą struktury sprzedaży wewnątrz grup asortymentowych. 
Jednym z priorytetów Zarządu na okres III i IV kwartału będzie doprowadzenie do ponownego 

wzrostu marży poprzez dalszą optymalizację zakupów i logistyki. 

 
3. Nadal wysoki kursu Euro - w stosunku do kursu z II kwartału 2011, który bezpośrednio wpłynął na 

znaczący wzrost kosztów czynszów najmowanych lokali sklepowych oraz na spadek marży dla 
produktów importowanych. 

 

4. Przebudowa Trasy Toruńskiej na Targówku w Warszawie dotarła latem 2011 w okolice CH 
Targówek, przez co bardzo utrudniony został dojazd i wyjazd z tego CH. To spowodowało znaczący 

spadek sprzedaży naszych Delikatesów. Prace budowlane miały być już zakończone w czerwcu, ale 
nadal trwają.  

 

5. Ciągły wzrost kosztów energii (o 30% rok do roku), oraz kosztów paliwa, które przekładają się 
wprost na koszty transportowo-logistyczne. 
 

 

  
 



 

 

 

Działania spółki w zakresie rozwoju prowadzonej działalności oraz wprowadzania 

rozwiązań innowacyjnych: 

 
 

1. W II kwartale kontynuowany był proces rewitalizacji delikatesów - bardzo ważny projekt związany 
z rozwojem i zwiększeniem potencjału sprzedażowego Spółki. Tym razem miało to miejsce w 

Delikatesach zlokalizowanych w Centrum Handlowym Silesia w Katowicach oraz w Delikatesach  

przy ulicy Fieldorfa 10A w Warszawie (Gocław), gdzie dokonano też powiększenia powierzchni 
sklepowej o 25% do 70 m2. Delikatesy zostały wykonane zgodnie z przyjętą jesienią 2010 roku 

nową koncepcja architektoniczno – wizualno – komunikacyjną i zostały bardzo dobrze ocenione 
przez stałych i nowych klientów.  

2. Dalszy kilkudziesięcio procentowy wzrost sprzedaży sklepu internetowego ekosfera24.pl skłoniło 

Zarząd do dalszej inwestycji w platformę handlową poprzez przeniesienie jej na kilkukrotnie 
szybszy serwer komputerowy, dzięki czemu czas wyświetlania większości stron tego sklepu wynosi 

obecnie poniżej 1 sekundy. 

 

 

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Organic Farma 

Zdrowia S.A.  na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym oraz wskazanie 

przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych: 

 

W skład Grupy Kapitałowej Organic Farma Zdrowia S.A. wchodzą następujące podmioty zależne (100% 

własność Organic Farma Zdrowia S.A.): 
 

1. Eko-Wital Sp. z o.o. 

2. Ekosfera Farma Zdrowia Sp. z o.o. (nie prowadzi działalności handlowej) 
 

W skład szerzej rozumianej Grupy Kapitałowej wchodzą także następujące jednostki stowarzyszone: 
 

1. Bio Planet Sp. z o.o. (30% udziałów w posiadaniu Organic Farma Zdrowia S.A.) 

2. Green Way S.A. (28% akcji w posiadaniu Organic Farma Zdrowia S.A.) 
 

Spółka nie sporządzała dotychczas skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 
Ustawy o rachunkowości. W związku ze zmianą regulacji dotyczących sprawozdawczości na rynku 

NewConnect sprawozdania skonsolidowane będą sporządzane począwszy od sprawozdania za czwarty 
kwartał 2012 roku. 

 

 

 

Informacja o strukturze akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających  

na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.  

 

Poniżej przedstawione są dwie tabele dotyczące akcjonariatu. Tabela pierwsza przedstawia stan na 

dzień 14 Sierpnia 2012 roku – dzień publikacji raportu za II kwartał 2012, kolejna przedstawia 
akcjonariat z uwzględnieniem objętej emisji akcji serii H, która jest w trakcie rejestracji w KRS. Emisja 

akcji serii H opiewała na 298.630 sztuk akcji, które w całości zostały objęte przez inwestora 

finansowego CoÖperatief AVALLON MBO U.A. 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

Tabela akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 
publikacji raportu za II kwartał 2012 

CoÖperatief AVALLON MBO U.A.* 36,78% 

Sławomir Chłoń i podmioty powiązane* 27,59% 

Przemysław Eliasz Tomaszewski* 17,41% 

Teresa Jadwiga Dolczewska 5,25% 

Pozostali 12,96% 

 

Tabela akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu po 
rejestracji akcji serii H 

CoÖperatief AVALLON MBO U.A.* 40,60% 

Sławomir Chłoń i podmioty powiązane* 25,93% 

Przemysław Eliasz Tomaszewski* 16,36% 

Pozostali 17,11% 
* akcjonariusze działający w porozumieniu na podstawie umowy inwestycyjnej o której mowa w raporcie nr 20/2010 z dnia 05.05.2012 roku. 

 

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego: 

 

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy informacje finansowe 

publikowane w niniejszym raporcie sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości 

obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 
oraz wynik finansowy spółki. 

 
 
 
 
 
 
Sławomir Chłoń      Przemysław Tomaszewski 
 
 
 
Prezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu 


