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List do Akcjonariuszy  
 
Szanowni Państwo,  
Drodzy Akcjonariusze!  
Niniejszym przekazuję Państwu Raport roczny Agroma S.A., prezentujący wyniki osiągnięte 
przez Spółkę w 2015 roku.  
W trudnym roku, jaki spółka ma za sobą, podejmowaliśmy wiele starań o poprawę sytuacji, w 
tym negocjacje z instytucjami finansowymi oraz zagranicznymi dostawcami i kontrahentami. 
Wyniki finansowe obrazują szczegóły tej ciężkiej sytuacji, jak i również niezłomność w 
dążeniu do wyjścia z niej. Dziękujemy za wiarę, jaką pokładacie Państwo w naszą ciężką 
pracę. Wierzymy, że dzięki nim uda nam się sprawnie wyjść z kryzysu. 
 Polecamy także naszą stronę internetową www.agroma.pl, na której znajdziecie Państwo 
aktualne informacje o Spółce.  
Piotr Staszewski  
 
 
 
Oświadczenie o stosowaniu zasad dobrych praktyk w 2015 roku  
 
Następujące zasady dobrych praktyk nie były w 2015 r. w pełni stosowane:  
Zasada nr 1 – w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji 
przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad.  
Organizując walne zgromadzenia, Agroma S.A. umożliwiła akcjonariuszom korzystanie z tego prawa, 
jednak żaden z akcjonariuszy nie wyraził tym zainteresowania. W związku z tym Spółka zrezygnowała 
z transmitowania i rejestrowania obrad WZA. Agroma S.A. wyraża wolę transmitowania i 
rejestrowania obrady WZA, jeżeli akcjonariusze będą zainteresowani tą formą uczestnictwa w WZA.  
Zasada nr 5 – w części dotyczącej z korzystania z sekcji „relacji inwestorskich” na 
www.gpwinfostrefa.pl. Spółka nie korzystała z tego serwisu w 2015 roku, ale zamierza z niego 
korzystać w przyszłości.  
Zasada nr 11 – nie zorganizowano żadnego publicznie dostępnego spotkania Zarządu Agroma S.A. z 
udziałem Autoryzowanego Doradcy. Odstąpienie od przestrzegania tej zasady spowodowane brakiem 
zainteresowania inwestorów osobistym spotkaniem z Zarządem Spółki. 
 
 
 
 
  



Wybrane dane finansowe zawierające pozycje sprawozdania 
finansowego 

 

     Wybrane dane finansowe PLN PLN Euro Euro 

  31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

          

Przychody ze sprzedaży netto 465 976,72 

1 864 
742,62 111 349,82 445 120,34 

Amortyzacja 191 399,97 223 009,71 45 736,95 53 233,17 

Zysk/strata ze sprzedaży 

-1 356 
024,67 

-2 531 
497,83 -324 035,72 -604 277,05 

Zysk/strata z działalności 
operacyjnej -35 157,79 

-3 146 
004,17 -8 401,31 -750 961,78 

Zysk/strata brutto -275 097,55 

-3 702 
707,21 -65 737,32 -883 848,66 

Zysk/strata netto  -666 221,55 

-3 127 
464,21 -159 200,33 -746 536,23 

Aktywa/pasywa razem 

10 707 
156,50 

11 216 
680,93 2 512 532,32 

2 631 
602,87 

Aktywa trwałe 6 712 418,64 

6 903 
164,34 1 575 130,50 

1 619 
586,69 

Należności krótkoterminowe 890 407,54 

1 061 
757,71 208 942,28 249 104,41 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 221 358,24 178 816,94 51 943,74 41 953,16 

Kapitał własny 

-7 891 
131,71 

-7 224 
910,16 -1 851 726,32 

-1 695 
073,12 

Zobowiązania krótkoterminowe 

18 282 
226,21 

18 377 
477,25 4 290 091,80 

4 311 
633,92 

     Kwoty prezentowane w PLN zostały przeliczone na euro według następujących zasad : 
pozycje rachunku zysków i strat według średniej arytmetycznej z kursów na ostatni dzień 
każdego 

miesiąca 
    pozycje bilansu według kursu średniego na ostatni dzień 

bilansowy 
  

     

 

2015 2014 
  średni kurs w okresie  4,1848 4,1893 
  kurs na ostatni dzień okresu 4,2615 4,2623 
   

 


