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

Warszawa, 12 listopada 2012 
 
 
 
 
 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

 

Niniejszym mam przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny prezentujący 

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

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

przychody ze sprzedaży na poziomie 13.234 tys. zł. Stanowiło to wzrost o 202 tys. zł.             

(tj. o 2%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawiając jednocześnie 

rentowność sprzedaży o kolejny punkt procentowy.  

W omawianym okresie SYMBIO kontynuowała skup zakontraktowanego surowca, 

głównie: maliny, porzeczki, warzyw oraz nasion strączkowych i zbóż do produkcji 

detalicznej. 

Jednocześnie, podjęte przez Zarząd działania związane z rozbudową działu rolnego 

jak i sukcesywnego poszerzania bazy surowcowej spowodowały, że Spółka, pomimo 

małej dostępności głównych owoców skupowanych przez SYMBIO, zrealizowała założone 

plany co do skupu maliny oraz zminimalizowała straty ilościowe na skupie truskawki, na 

którą tegoroczna, mroźna zima miała szczególnie niekorzystny wpływ. Mała ilość 

ekologicznej truskawki i maliny zarówno w kraju jak i u konkurentów spoza Polski, 

spowodowały iż ceny sprzedaży mrożonej truskawki osiągnęły najwyższy poziom w 

historii SYMBIO. Zanotowano również wzrost cen mrożonej maliny ekologicznej. 

W miesiącu wrześniu 2012 roku Zarząd Spółki podpisał aneks do umowy 

kredytowej zwiększający wysokość kredytu skupowego do kwoty 1,1 miliona EURO.  

Środki z kredytu, jak co roku uruchamianego w transzach, w całości przeznaczone zostały 

na skup surowca.  

Ponadto Spółka kontynuowała swoje działania w kierunku dalszego zwiększania 

sprzedaży produktów detalicznych pod marką „SYMBIO” zarówno na rynku krajowy                 

jak i w eksporcie, osiągając na koniec września 18% wzrost. Działania te polegały 

głównie na zwiększaniu aktywności handlowej zarówno w nowych jak i dotychczas 

obsługiwanych regionach kraju. W wyniku tych działań na koniec września 2012 roku 

zanotowano 17% wzrost sprzedaży w województwie mazowieckim i aż 194% wzrost w 

województwie małopolskim. 

W związku z rosnącymi potrzebami działu sprzedaży  detalicznej, w sierpniu br. 

Spółka podpisała umowę wynajmu nowego, większego magazynu co  przyczyni się                      
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do poprawy efektywności pracy działu sprzedaży produktów detalicznych i zapewni 

sprawniejszą obsługę klientów.  

W omawianym okresie prowadzono ponadto szereg rozmów i negocjacji z nowymi 

partnerami, co zaowocowało nawiązaniem współpracy z nowymi punktami sprzedaży               

(w tym: sklepami ze zdrową żywnością, sklepami delikatesowymi oraz hipermarketami). 

Ponadto nawiązano współpracę z nowymi dystrybutorami, dzięki którym Spółka uzyskała 

dostęp do kolejnych (ok.200) nowych sklepów na terenie Polski Północnej i Centralnej.        

Co powinno przełożyć się na zwiększenie sprzedaży detalicznej w kolejnych okresach.  

Kontynuowano również rozpoczęte działania marketingowe polegające głównie             

na promocji marki SYMBIO oraz poszerzono ofertę produktów detalicznych o dżemy                     

i napoje. Do obrotu wprowadzono 6 rodzajów dżemów niskosłodzonych oraz 8 rodzajów 

napojów a także bakalie w nowych, ulepszonych jakościowo i bardziej atrakcyjnych 

opakowaniach. 

 

 

 
 

Z Poważaniem 

Sylwia Rybicka 

Prezes Zarządu 
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe SYMBIO Polska S.A. za III 

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

obrotowego. 
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Przychody netto 4 478 4 936 13 234 13 031

Zysk/Strata na sprzedaży -98 214 181 324

Zysk/Strata na działalności operacyjnej -163 166 -144 227

Zysk/Strata brutto -261 91 -315 77

Zysk/Strata netto -261 91 -315 77

Koszty operacyjne w tym: 7 507 7 262 14 679 14 014

  Amortyzacja 64 43 168 129

  Zużycie materiałów i energii 4 534 4 283 7 830 7 245

  Usługi obce 2 499 2 523 5 270 4 785

  Podatki i opłaty 4 25 7 34

  Wynagrodzenia 197 209 668 665

  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 37 29 97 85

  Pozostałe koszty rodzajowe 45 32 124 102

  Wartość sprzedanych towarów i materialów 126 118 515 969

Wybrane dane z rachunku zysków i strat w tys. PLN 

Wyszczególnienie

zakres:

III kwartał narastająco za III 
kwartały
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Aktywa trwałe 1 130 608

Aktywa obrotowe 13 943 13 013

Zapasy 9 410 8 564

Należności długoterminowe 0 0

Należności krótkoterminowe 3 713 3 835

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 509 385

Aktywa ogółem 15 074 13 622

Kapitał własny 3 408 1 219

Kapitał zakładowy 1 431 939

Zobowiązania długoterminowe 237 171

Zobowiązania krótkoterminowe 11 428 12 224

Kredyty i pożyczki 5 515 5 035

Wybrane dane z bilansu w tys. PLN

Wyszczególnienie

stan na:
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III. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI 

 
Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę SYMBIO Polska S.A. w trzecim 

kwartale 2012 roku wyniosły 4.478 tys. zł. i były o 9% niższe niż w analogicznym okresie 

roku poprzedniego i jest to głównie wynikiem innego, niż w roku ubiegłym,  rozłożenia 

terminów realizacji kontraktów na półprodukty oraz mniejszą ilością skupionej truskawki 

w tym sezonie. Sprzedaż produktów detalicznych w omawianym okresie, który                      

ze względu na sezonowość jest najsłabszym okresem dla sprzedaży detalicznej, wzrosła               

o 3%.  

Łącznie po dziewięciu miesiącach bieżącego roku, Spółka zanotowała sprzedaż                  

na poziomie 13.234 tys. zł., co stanowi wzrost o 202 tys. zł. (2%) w porównaniu                      

do analogicznego okresu roku ubiegłego. 95% tych przychodów to przychody                         

ze sprzedaży produktów i półproduktów SYMBIO, która to sprzedaż wzrosła o 6%                      

w stosunku do roku 2011. 

 
 Na koniec września 2012 roku sprzedaż krajowa Spółki kształtowała się na 

poziomie 44% (53% w analogicznym okresie roku ubiegłego), z czego przychody ze 

sprzedaży półproduktów stanowiły 48%. Sprzedaż eksportowa półproduktów stanowiła 

54%, a sprzedaż eksportowa produktów detalicznych stanowiła 1% całości przychodów.  

 Po trzech kwartałach 2012 udział sprzedaży produktów marki „SYMBIO” w łącznej 

sprzedaży detalicznej został utrzymany na takim samym poziomie jak w analogicznym 

okresie roku ubiegłego i wyniósł 85%.  
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 Zysk brutto ze sprzedaży za dziewięć miesięcy 2012 roku wyniósł 3.799 tys. zł.  

co  w porównaniu z rokiem ubiegłym, stanowi 6% wzrostu. Niemal całość, bo 97% tego 

zysku została wygenerowana na sprzedaży produktów SYMBIO, których łączna 

rentowność wyniosła 29%, co przy jednoczesnym wzroście rentowności sprzedaży 

towarów (z 13% do 16%), przełożyło się na osiągnięcie łącznej marży brutto na poziomie 

29% (wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do roku 2011). 

Zysk netto ze sprzedaży za trzy kwartały 2012 roku zamknął się kwotą 181 tys. zł. 

Poziom ten wynika głównie ze wzrostu kosztów sprzedaży spowodowany inwestowaniem 

w rozwój działu półproduktów oraz produktów detalicznych oraz stałym podnoszeniem 

jakości oferowanych produktów i półproduktów, a co za tym idzie ponoszeniem większych 

nakładów na badania jakościowe surowców. 

Wzrost kosztów operacyjnych jest wynikiem zmiany rozliczania zaników 

produkcyjnych mrożonych owoców i warzyw, a w konsekwencji braku porównywalności 

danych w omawianym okresie do danych za rok poprzedni. Zaniki te rozliczane są 

proporcjonalnie do ilości sprzedanego asortymentu, którego dotyczą. W dłuższym okresie 

czasu metoda ta przyniesie efekt w postaci współmierności przychodów i kosztów. 

Majątek trwały Spółki na koniec września 2012 roku wzrósł o 60% w stosunku                  

do analogicznego okresu roku 2011. Na wzrost rzeczowych aktywów trwałych wpływ miał 

zakup: środków transportu, urządzenia do wspomagania procesu produkcyjnego, 

urządzenia do rozładunku i załadunku towarów oraz zakupu nowych opakowań 

wielokrotnego użytku do skupu owoców i warzyw. 

Majątek obrotowy Spółki na koniec września 2012 roku wzrósł o 7% i osiągnął 

poziom 13.943 tys. zł. Na wzrost ten największy wpływ miał wzrost zapasów (o 10%), co 

związane jest z większą ilością produktów gotowych i towarów, jak również  32% wzrost 

inwestycji krótkoterminowych przy jednoczesnym zmniejszeniu należności 

krótkoterminowych (o 3%). 

Kapitał własny spółki wzrósł o 180%  (z kwoty 1.219 tys. zł. za koniec września 

2011 roku do 3.408 tys. zł. na koniec września 2012),co jest głównie wynikiem 

podwyższenia kapitału w drodze emisji prywatnej oraz podziałem zysku z lat poprzednich. 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o 737 tys. zł. tj. o 6%. 

Spadek ten jest wypadkową wzrostu zobowiązań długoterminowych związanych                         

z zakupem środków transportu w formie leasingu, oraz spadkiem  innych zobowiązań 

krótkoterminowych. W roku 2011 w pozycji tej były ujęte zobowiązania wobec 

udziałowców, z tytułu dokonanych wpłat na poczet podwyższenia kapitału, który po 

rejestracji w KRS został przeniesiony na kapitał własny.   

Wzrost pozycji kredyty i pożyczki o 10% wynika ze zwiększenia 

krótkoterminowego kredytu bankowego na skup surowca,  a 18% wzrost zobowiązań 

handlowych wynika głównie z większej wartości skupionego surowca w tegorocznym 
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sezonie spowodowanego głównie wyższymi cenami zakupu maliny i truskawki niż w roku 

poprzednim. 

 

IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W III KWARTALE 2012 
 

Przygotowując się do tegorocznego sezonu skupowego, Zarząd SYMBIO podjął 

szereg działań mających na celu optymalizację działania działu półproduktów, poczynając 

od rozbudowy działu rolnego, poprzez zakup środków trwałych w postaci skrzyń 

wielokrotnego użytku wykorzystywanych w czasie sezonu skupowego,  a skończywszy na 

pozyskaniu większego finansowania bankowego (1,1 miliona Euro) w postaci kredytu 

skupowego. 

Główna aktywność spółki w omawianym kwartale skupiła się na realizacji planów 

skupowych oraz nadzorowaniu jakości surowca poprzez kontrolę plantacji, punktów skupu 

i chłodni współpracujących ze Spółką. 

Z uwagi na fakt, że tegoroczny sezon zaczął się nieco wcześniej niż w roku 

ubiegłym,  a w omawianym okresie spółka skupiła większość owoców, rozpoczęła skup 

warzyw oraz nasion strączkowych i zbóż do produkcji detalicznej. 

SYMBIO do tej pory skupiło łącznie prawie 2.200 ton ekologicznych owoców i 

warzyw.  Podobnie jak w roku ubiegłym Spółka skoncentrowała się na skupie owoców 

miękkich, w tym głównie maliny i truskawki, które stanowiły 63% całości skupów. W obu 

omawianych asortymentach tegoroczna mroźna zima miała niekorzystny wpływ zarówno 

na ilość dostępnego surowca, jego cenę, jak i jego jakość. Jednocześnie, podjęte przez 

Zarząd działania związane z rozbudową działu rolnego jak i sukcesywnego poszerzania 

bazy surowcowej spowodowały, że Spółka zrealizowała założone plany co do skupu 

maliny (99% zeszłorocznego skupu) oraz zminimalizowała straty ilościowe na skupie 

truskawki (spadek o 26% w stosunku do roku poprzedniego). 

To właśnie słabsze zbiory truskawki przyczyniły się głównie do mniejszych niż               

w roku ubiegłym przychodów ze sprzedaży półproduktów w trzecim kwartale bieżącego 

roku. Nie mniej jednak utrzymujące się duże zainteresowanie odbiorców ekologiczną 

truskawką produkowaną przez SYMBIO spowodowały, że całość zakupionego surowca 

została zakontraktowana, osiągając najwyższą średnią cenę w historii Spółki (wzrost o 

18% w stosunku do zeszłorocznego sezonu). Dodatkowo wzrosła również cena sprzedaży 

maliny (ok 8%) co związane jest ze słabszymi zbiorami w Serbii, głównego konkurenta co 

do produkcji ekologicznej maliny. 

Na chwilę obecną ok. 90% zakupionego surowca została już zakontraktowana 

przez odbiorców, a wynika to z dwóch czynników: stałego wzrostu popytu na produkty 

ekologiczne w Europie oraz ugruntowanej pozycji SYMBIO jako sprawdzonego dostawcy 

produktów ekologicznych. 
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Ponadto Spółka kontynuowała swoje działania mające na celu zwiększenie 

sprzedaży produktów detalicznych pod marką „SYMBIO” na rynku krajowy i w eksporcie. 

Działania te polegały głównie na zwiększaniu aktywności handlowej w nowych regionach 

kraju, czy poprawie efektywności pracy działu produktów detalicznych (m.in. poprzez 

zwiększenie powierzchni magazynowej). 

Dodatkowo w omawianym okresie poszerzono ofertę produktów detalicznych                 

o 6 rodzajów dżemów niskosłodzonych oraz 8 rodzajów napojów. Ukończono również 

prace nad zmianą szaty graficznej bakali, które w nowych, lepszych jakościowo                       

i atrakcyjniejszych opakowaniach weszły do sprzedaży.  

Kontynuowano również rozpoczęte działania marketingowe polegające głównie              

na promocji marki SYMBIO m. in. poprzez współpracę z jednym z wiodących portali 

ekologicznych  www.biokurier.ploraz reklamy w poczytnych czasopismach o zasięgu 

zarówno branżowym,  ogólnopolskim jak „Newsweek” i międzynarodowym jak „Polish 

Market”. 

W omawianym okresie prowadzono również szereg negocjacji z nowymi 

partnerami, co przełożyło się ostatecznie na nawiązanie współpracy z 20 nowymi 

punktami sprzedaży, a w tym sklepami ze zdrową żywnością, sklepami delikatesowymi 

oraz hipermarketami. Ponadto nawiązano współpracę z dwoma hurtowniami, dzięki 

którym Spółka uzyskała dostęp do kolejnych (ok.200) nowych sklepów na terenie Polski 

Północnej i Centralnej. Zdaniem Zarządu działania te zaowocują zwiększoną sprzedażą 

detaliczną w kolejnych okresach.  
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V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRATORAZ BILANS SYMBIO POLSKA S.A.(w PLN) 

 
 
 
 

 

 od 01.01.2012           
do 30.09.2012 

 od 01.01.2011            
do 30.09.2011 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  13 233 565,06  13 031 041,47 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  12 619 433,96  11 920 967,89 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  614 131,10  1 110 073,58 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów  9 434 921,05  9 433 202,22 

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów  8 919 476,43  8 463 738,60 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  515 444,62  969 463,62 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)  3 798 644,01  3 597 839,25 

D. Koszty sprzedaży  2 808 947,36  2 472 906,76 

E. Koszty ogólnego zarządu  809 174,64  800 963,07 

F. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)  180 522,01  323 969,42 

G. Pozostałe przychody operacyjne  32 888,83  56 965,87 

I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych -                      -                      

II. Dotacje -                      -                      

III. Inne przychody operacyjne  32 888,83  56 965,87 

H. Pozostałe koszty operacyjne  357 549,86  154 193,14 

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

II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych. -                      -                      

III. Inne koszty operacyjne.  357 549,86  154 193,14 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) - 144 139,02  226 742,15 

J. Przychody finansowe  11 918,75  73 576,47 

I. Odsetki  1 701,30  7 661,00 

V. Inne  10 217,45  65 915,47 

K.  Koszty finansowe  183 256,87  223 734,59 

I. Odsetki  144 756,32  190 909,33 

II. Inne  38 500,55  32 825,26 

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) - 315 477,14  76 584,03 

M. Wynik  zdarzeń  nadzwyczajnych (M.I-M.II.) -                      -                      

I. Zyski nadzwyczajne -                      -                      

II. Straty nadzwyczajne -                      -                      

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) - 315 477,14  76 584,03 

O. Podatek dochodowy -                      -                      

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

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) - 315 477,14  76 584,03 

Opis
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30-09-2012 30-09-2011

A. Aktywa trwałe 1 130 177,95      608 467,93         

I. Wartości niematerialne i prawne -                      -                      

II. Rzeczowe aktywa trwałe 968 433,20         606 951,14         

1. Środki trwałe 968 433,20         606 951,14         

a)   urządzenia techniczne i maszyny 91 826,00           6 341,07             

b) środki transportu 302 214,13         208 429,07         

c)  inne środki trwałe 574 393,07         392 181,00         

III. Należności długoterminowe -                      -                      

IV. Inwestycje długoterminowe -                      -                      

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 161 744,75         1 516,79             

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

B. Aktywa obrotowe 13 943 351,08    13 013 162,25    

I. Zapasy 9 409 536,20      8 564 106,72      

1. Materiały 2 345 414,60      2 400 719,44      

2. Półprodukty i produkty w toku 222 314,68         -                      

3. Produkty gotowe 6 563 380,32      6 014 340,49      

4. Towary 278 426,60         149 046,79         

II. Należności krótkoterminowe 3 713 270,57      3 835 240,03      

1. Należności od jednostek powiązanych -                      -                      

2. Należności od pozostałych jednostek 3 713 270,57      3 835 240,03      

a)  z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 2 684 906,31      2 850 115,89      

b)  z tytułu podat., dotac., ceł, ubezp. społ. i zdrow.oraz innych 993 134,36         960 704,96         

c)  inne 35 229,90           24 419,18           

III. Inwestycje krótkoterminowe 508 991,05         385 222,19         

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 508 991,05         385 222,19         

a)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 508 991,05         385 222,19         

    -  środki pieniężne w kasie i na rachunkach 508 991,05         385 222,19         

    -  inne środki pieniężne -                      -                      

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 311 553,26         228 593,31         

Aktywa Razem 15 073 529,03    13 621 630,18    

Aktywa
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30-09-2012 30-09-2011

A. Kapitał (fundusz) własny  3 408 229,83  1 218 925,66 

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 - 315 477,14  76 584,03 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  11 665 299,20  12 402 704,52 

I. Rezerwy na zobowiązania  4,54  7 620,66 

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

II. Zobowiązania długoterminowe  237 326,80  171 376,73 

1. Wobec pozostałych jednostek  237 326,80  171 376,73 

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

b)   inne zobowiąznia finansowe -                      -                      

c)  inne  214 469,85  109 394,73 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  11 427 967,86  12 223 707,13 

1. Wobec jednostek powiązanych  14 463,08  16 377,09 

a)  z  tytułu dostaw i usług  14 463,08  16 377,09 

2. Wobec pozostałych jednostek  11 413 504,78  12 207 330,04 

a)  kredyty i pożyczki  5 514 565,47  5 034 846,79 

b) z  tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:  5 839 485,07  4 965 903,90 

c)  z  tytułu podatków, ceł,ubezp. i innych świadczeń  28 093,06  25 593,45 

d)  z tytułu wynagrodzeń -                      -                      

e)  inne  31 361,18  2 180 985,90 

IV. Rozliczenia międzyokresowe -                      -                      

1. Inne rozliczenia międzyokresowe -                      -                      

Razem Pasywa  15 073 529,03  13 621 630,18 

Pasywa
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VI. 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 30.09.2012 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. każda. 

 

Zarząd SYMBIO Polska S.A. 

Na dzień 30.09.2012 roku Zarząd SYMBIO Polska S.A. był jednoosobowy w osobie Sylwii 

Rybickiej– Prezes Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza SYMBIO Polska S.A. 

Na dzień 30.09.2012 roku Rada Nadzorcza Polska S.A. działała w składzie:  

1. Wojciech Budny  

2. Leszek Czarny  

3. Tokya E. Dammond  

4. Gary Dodge  

5. Piotr Kalaman 

 

VII. AKCJONARIAT 

Akcjonariuszami SYMBIO Polska S.A. posiadającymi ponad 5% głosów wg informacji 

posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzenia raportu 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 Artur Tymiński wraz z osobą bliską 88.643 6,19% 88.643 6,19% 

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

6 Pozostali 112.014 7,83% 112.014 7,83% 

 
suma 1.431.323 100% 1.431.323 100% 
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VIII. OPIS DZIAŁALNOŚCI 

SYMBIO jest producentem i dystrybutorem żywności ekologicznej, a działalność 

spółki skupia się na dwóch gałęziach: 

• produkcja i eksport półproduktów spożywczych, wykorzystywanych do 

produkcji spożywczej 

• produkcja i dystrybucja produktów detalicznych na rynek krajowy  

i eksport. 

Wszystkie produkty SYMBIO posiadają certyfikat ekologicznego pochodzenia, co 

oznacza, że surowce wykorzystywane w produkcji są uprawiane metodami ekologicznymi 

tj. bez użycia 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 żywności ekologicznej poddawana jest kontroli i certyfikacji na każdym 

etapie. 

Spółka posiada certyfikaty ekologiczne zgodne ze wszystkimi najważniejszymi 

normami dotyczącymi produkcji ekologicznej w krajach Unii Europejskiej (certyfikat 

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

2012 europejski certyfikat żywności ekologicznej jest również respektowany przez Stany 

Zjednoczone. 

 

Półprodukty spożywcze 

Wśród głównych surowców skupowanych i przetwarzanych przez SYMBIO do 

postaci półproduktów znajdują się: 

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

wiśnia, jeżyna); 

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

Większość przychodów ze sprzedaży półproduktów to sprzedaży mrożonych 

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 zbóż, które są wykorzystywane 

do produkcji produktów detalicznych 

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

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

dostarczenie gotowego produktu do klienta. Spółka ściśle współpracuje z rolnikami 

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

Dodatkowo na bieżąco 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 branży ekologicznej, a marka 

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

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

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

dodatku cukru), konfitury i powidła, przetwory warzywne, szeroka gama produktów 

zbożowych m.in.: mąki, mieszanki mączne do domowego wypieku chleba, otręby, płatki 

oraz musli, ciastka, bakalie, makarony, kasze, ryże, nasiona strączkowe. SYMBIO posiada 

również w swojej ofercie produkty innych producentów ekologicznych.  

 

IX. STRATEGIA ROZWOJU 

 
Spółka planuje dalszy rozwój sprzedaży ekologicznych towarów oraz produktów 

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

zwiększanie sprzedaży za pośrednictwem obecnych kanałów dystrybucji oraz 

uruchamianie sprzedaży 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 branży. Spółka stworzyła jedną z 

bardziej rozpoznawanych marek „SYMBIO” na rynku żywności ekologicznej i zamierza 

dalej zwiększać udział produktów własnych  w sprzedaży. 

 
Ponadto w ciągu niemal czternastu lat swojej działalności SYMBIO wypracowało 

sobie dobrą pozycje wśród największych producentów żywności ekologicznej w Unii 

Europejskiej, którą to pozycje zamierza nadal rozwijać poprzez rozbudowę bazy 

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

(zależne w dużej 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 różnic kursowych na działalność operacyjną, co 

niewątpliwe poprawi stabilność wyników finansowych spółki w przyszłości. Dzięki tym 

działaniom SYMBIO będzie w stanie również uatrakcyjnić swoją ofertę surowcową o 

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

wykorzystać możliwości sprzedażowe spółki. 

 

X. 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 


