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

Lublin, 6 kwietnia 2018 r. 

Szanowni Państwo, 

 

Niniejszym przekazujemy Państwu Raport Roczny prezentujący wyniki i osiągnięcia 

w 2017 roku Symbio Polska S.A.  

Rok 2017 nie należał do najłatwiejszych a wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę 

okazały się niesatysfakcjonujące. W pierwszej połowie roku Spółka dysponowała mniejszym 

niż w poprzednich latach zapasem mrożonych owoców i warzyw na sprzedaż, ze względu na 

zbycie już pod koniec roku 2017 większości plonów zakupionych w roku 2016. Ilości, które 

pozostały do sprzedaży były mniejsze niż w poprzednich latach. 

Reorganizacja handlu i wymiana całego zespołu przedstawicieli handlowych 

spowodowała kilkumiesięczny spadek sprzedaży naszych wyrobów. Dopiero w IV kwartale 

nowi przedstawiciele handlowi odbudowali relacje z naszymi klientami, które spodziewamy 

się, że będą skutkowały dynamicznym wzrostem sprzedaży w roku 2018. 

W roku 2017 rozpoczęliśmy proces optymalizacji oferty produktowej kierowanej do 

sprzedaży detalicznej w wyniku której usunęliśmy produkty mało atrakcyjne, a na ich miejsce 

wprowadzamy stopniowo nowe, bardziej interesujące konsumenta produkty, jak również 

opakowania starannie dostosowane do potrzeb odbiorców. 

W 2017 roku Symbio Polska S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 

19 274 tys. zł wobec 28 349 tys. zł rok wcześniej. Spadek sprzedaży spowodował pogorszenie 

wyniku finansowego i wystąpienie straty netto w wysokości 3 369 tys. zł wobec straty 

489 tys. zł w roku 2016.  

Spółka podjęła w drugiej połowie 2017 roku działania, które mają na celu zwiększenie 

sprzedaży produktów jednocześnie redukując koszty prowadzenia działalności, 

a w konsekwencji skutkując stopniową poprawą wyniku finansowego. Oczekujemy, że 

w najbliższym czasie efekty podjętych działań będą widoczne dla naszych Akcjonariuszy. 

 

Z poważaniem 

 Zarząd Symbio Polska S.A. 

http://www.symbio.pl/
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II.  WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poszczególne pozycje wybranych kategorii rachunku wyników przeliczono według kursu 

średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez 

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego. 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrane dane z rachunku zysków i strat 

01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2017-

31.12.2017

01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2017-

31.12.2017

Przychody netto 28 349 19 274 6 498 4 541

Zysk/Strata na sprzedaży 42 -2 896 10 -682

Zysk/Strata na działalności operacyjnej -108 -2 880 -25 -678

Zysk/Strata brutto -361 -3 229 -83 -761

Zysk/Strata netto -489 -3 369 -112 -794

Koszty operacyjne, w tym: 27 681 24 729 6 345 5 826

  Amortyzacja 283 298 65 70

  Zużycie materiałów i energii 16 485 14 256 3 779 3 359

  Usługi obce 6 643 5 880 1 523 1 385

  Podatki i opłaty 103 152 24 36

  Wynagrodzenia 2 357 2 744 540 646

  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 430 505 99 119

  Pozostałe koszty rodzajowe 233 254 53 60

  Wartość sprzedanych towarów i materialów 1 147 640 263 151

Wyszczególnienie

zakres:

w tys. PLN w tys. EUR 

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017

Aktywa trwałe 1 321 984 299 236

Aktywa obrotowe 13 523 10 778 3 057 2 584

Zapasy 5 822 8 269 1 316 1 983

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 6 528 2 226 1 476 534

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 028 123 232 29

Aktywa ogółem 14 844 11 762 3 355 2 820

Kapitał własny 7 672 4 304 1 734 1 032

Kapitał zakładowy 6 863 6 863 1 551 1 645

Zobowiązania długoterminowe 504 314 114 75

Zobowiązania krótkoterminowe,  w tym: 6 116 6 841 1 382 1 640

Kredyty i pożyczki 1 872 3 230 423 774

w tys. EUR

Wyszczególnienie
stan na: stan na:

Wybrane dane z bilansu 

w tys. PLN

http://www.symbio.pl/
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Pozycje wybranych kategorii bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy. 

Zastosowane kursy euro 2016 2017 

Rachunek Zysków i Strat 

Średni kurs euro w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 4.3625 4.2447 

Bilans 

Średni kurs euro na dzień 31 grudnia 4.424 4.1709 
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017 

 
 
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 
 
Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej „SYMBIO POLSKA” S.A. 
 
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami 
Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego 
prawidłowy, rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na koniec roku obrotowego oraz 
wyniku finansowego i rentowności za ten rok. 
 
Elementy sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej 
kolejności: 
 

 Strona 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 3 

Bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów 
kwotę 11 762 150,03 złotych 6 

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 
2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3 368 531,16 złotych 8 

Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 
2017roku 10 

Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 11 

Dodatkowe informacje i objaśnienia 12 

 
 
 
Sprawozdanie z działalności Zarządu stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego. 
 
 
 
 
 
 

Wiceprezes Zarządu 
Maciej Ostapkowicz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
Marek Kacprowicz 

Osoba odpowiedzialna  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych 

Laura Jabłońska 

 
 
 
 

Lublin, dnia 28 marca 2018 r. 
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1. Informacje o Spółce 
a. SYMBIO POLSKA S.A. została założona w dniu 24 marca 1998r. pierwotnie jako spółka 

 z ograniczoną odpowiedzialnością, mocą aktu założycielskiego spółki o numerze repertorium 
1734/98 sporządzonego w dniu 24 marca 1998r. w formie aktu notarialnego w Kancelarii 
Notarialnej Notariusz Dariusz Jabłoński w Warszawie. W dniu 2 października 2006r. uchwałą 
Walnego Zgromadzenia Wspólników, Spółka została przekształcona w spółkę akcyjna – akt 
notarialny o numerze repertorium A 2130/2006 sporządzony przez Kancelarię Notarialną 
Aleksandra Zapart w Warszawie 

b. Siedziba Spółki mieści się w Lublinie przy ul. Zawieprzyckiej 8M. 
c. W dniu 6 grudnia 2001r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – 
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000266230 - jako spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

d. W dniu 19 października 2006r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. ST. Warszawy, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego 
Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000266230 – jako spółka 
akcyjna. 

e. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej 
Urzędu Statystycznego w Warszawie i ma nadany numer w systemie REGON 430941669. 

f. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i ma nadany przez Urząd Skarbowy  
w Warszawie NIP  712-237-82-75. 

g. Kapitał podstawowy spółki wynosi 6 862 646,00 zł. 
 

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 
Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 i zostało 
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć 
jej zakresu.   
 
3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą 
o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą. Zgodnie 
z art. 50 ust. 3 ww. Ustawy pominięto pozycje, które nie wystąpiły w jednostce w latach 2016, 2017. 
 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich 
nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 
 
a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen 
nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy 
amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. 
 
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 
999,99 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. 
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie 
przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. 
W roku 2014 Zarząd Spółki, Zarządzeniem z dnia 14-02-2014r. dokonał obniżenia stawek amortyzacji 
na podstawie art.32 ust. 3 ustawy o rachunkowości. 
Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: 
 
Dla wartości niematerialnych i prawnych: 

• autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 20% - 50% 

• inne wartości niematerialne i prawne 20% 

 
Dla środków trwałych: 

• urządzenia techniczne i maszyny 3,5% - 30% 

• środki transportu 10% - 20% 

• środki transportu leasing  10% - 20%   

• pozostałe środki trwałe  10% - 30% 

http://www.symbio.pl/
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Spółka posiada następujące leasingi: 
 

1. Leasing samochodów osobowych  
2. Leasing sprzętu komputerowego  
3. Leasing wózka widłowego 
4. Leasing regałów wysokiego składowania  

 
b. Zapasy 
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są według 
ceny zakupu lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy zastosowaniu 
metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie nabycia, 
zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży netto danego składnika. Zapasy, które 
utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości handlowej i użytkowej obejmowane są odpisem 
aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość składników zapasów zalicza się odpowiednio 
do pozostałych kosztów operacyjnych.  
 
c. Należności i zobowiązania 
Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane                   
są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie 
powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty 
obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy 
pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności                                 
lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
 
Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według 
średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Od 1 stycznia 2007r. spółka przyjęła podatkową 
zasadę rozliczania różnic kursowych. 
 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizującego. 
 
d. Środki pieniężne 
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej. Wpływ i rozchód walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się według średniego 
kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Na dzień bilansowy środki pieniężne 
wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. 
 
Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone 
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
 
e. Kapitały 
Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze 
sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako należne wpłaty                   
na poczet kapitału. 
 
Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału 
zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej                            
ich wartości nominalnej. 
 
f. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka 
dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede 
wszystkim: ubezpieczenia, abonamenty, prowizje przygotowawcze od kredytów dotyczące przyszłych 
okresów.  
 
Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na 
bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez 
kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, 
których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń 

http://www.symbio.pl/
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międzyokresowych biernych zalicza się między innymi: wartość kosztów dotyczących bieżącego 
okresu, a poniesionych w roku następnym. 
 
g. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Spółka tworzy aktywa i rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 
h. Wynik finansowy 
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, 
wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku. Spółka stosuje wariant 
kalkulacyjny rachunku zysków i strat. 
 
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu 
od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest 
przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi, nie później niż dzień wystawienia 
faktury. Wytwarzane produkty to przede wszystkim mrożone owoce i warzywa oraz wyroby i towary 
detaliczne. 
 
Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, które są 
współmierne do przychodów ze sprzedaży.  
 
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, 
pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest przekazanie towarów 
odbiorcy lub odebranie przez niego usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury. W przypadku 
Spółki do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim sprzedaż 
towarów detalicznych jak również mrożonych owoców i warzyw.  
 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów i materiałów 
w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.  
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio 
z podstawową działalnością gospodarczą jednostki, wpływające na wynik finansowy. 
 
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe 
są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące 
środków trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe 
oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania 
wpływają na wynik operacji finansowych. 
 
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje część 
bieżącą i część odroczoną. Na pozycję podatku dochodowego w rachunku zysków i strat składa się 
podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie podatkowe skorygowane o zmianę stanu rezerwy 
i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 
 

http://www.symbio.pl/
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BILANS na dzień 31 grudnia 2017 

  
Informacja  

 

31 grudnia 
2016 

 

31 grudnia 
2017 

  
Dodatkowa 

 
zł 

 
zł 

Aktywa 
      A. Aktywa trwałe 
   

    1 320 584,95 
 

984 391,41 

I. Wartości niematerialne i prawne 
 

1 
 

           9 809,79 
 

19 131,54 

       II. Rzeczowe aktywa trwałe 
 

2 
 

898 592,16 
 

693 732,87 

Środki trwałe 
   

898 592,16 
 

693 732,87 

urządzenia techniczne i maszyny 
   

         73 665,37 
 

63 408,51 

środki transportu 
   

631 598,47 
 

409 711,98 

inne środki trwałe 
   

193 328,32 
 

220 612,38 
  

      

III. Należności długoterminowe 
   

0 
 

0 

     Od jednostek powiązanych 
   

0 
 

0 

     Od pozostałych jednostek 
   

                       0                     
 

0 
    

  
 

  

IV. Inwestycje długoterminowe 
   

0 
 

0 

       
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 
3 

 
412 183,00 

 
271 527,00 

   Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

   
412 183,00 

 
271 527,00 

      
 

B. Aktywa obrotowe 
   

13 522 943,89 
 

10 777 758,62 

l. Zapasy 
 

4 
 

    5 821 820,07 
 

8 269 193,18 

Materiały 
   

528 888,96 
 

1 243 556,16 

Produkty gotowe 
   

5 268 741,11 
 

7 010 173,96 

Towary 
   

24 190,00    
 

15 463,06 

      
 

II. Należności krótkoterminowe 
 

5 
 

    6 528 026,48 
 

2 225 765,30 

Należności od jednostek powiązanych 
     

 

Inne 
 

5a 
 

0 
 

0 
      

 

Należności od pozostałych jednostek 
   

6 528 026,48 
 

2 225 765,30 

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty do 12 
miesięcy 

 
5b 

 
6 237 619,79 

 
1 970 792,43 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

 
5c 

 
270 404,36 

 
232 286,25 

Inne 
 

5d 
 

20 002,33  
 

22 686,62 

      
 

III. Inwestycje krótkoterminowe 
   

1 028 191,43 
 

123 480,33 
      

 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
   

1 028 191,43 
 

123 480,33 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
   

1 028 191,43 
 

123 480,33 

  Inne środki pieniężne 
   

0,00 
 

0,00 

      
 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

 
6 

 
144 905,91 

 
159 319,81 

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) 
podstawowy    0,00  0,00 

D. Udziały (akcje) własne    0,00  0,00 

Aktywa razem      14 843 528,84  11 762 150,03 
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BILANS na dzień 31 grudnia 2017 (c.d.) 

      

  

Informacja  
 

31 grudnia 
2016 

 

31 grudnia 
2017 

  

Dodatkowa 
 

zł 
 

zł 
Pasywa 

      
A. Kapitał (fundusz) własny 

 
7 

 
7 672 126,06 

 
4 303 594,90 

Kapitał (fundusz) podstawowy 
 

7a 
 

      6 862 646,00 
 

6 862 646,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy 
   

2 561 123,11 
 

809 480,06 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 
   

- 1 262 181,70 
 

0 

Zysk (strata) netto 
 

8 
 

- 489 461,35 
 

- 3 368 531,16 

      
 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
   

7 171 402,78 
 

7 458 555,13 

I. Rezerwy na zobowiązania 
   

551 317,67 
 

303 854,26 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
   

              1 375,00 
 

230,00 

Pozostałe rezerwy 
 

9 
   

 

 krótkoterminowe 
   

549 942,67 
 

303 624,26 

      
 

II. Zobowiązania długoterminowe 
 

10 
 

          504 330,29 
 

313 683,68 

Wobec jednostek powiązanych 
   

0 
 

0 

Wobec pozostałych jednostek 
 

10a 
 

504 330,29 
 

313 683,68 

kredyty i pożyczki 
   

0 
 

0 

Inne zobowiązania finansowe 
   

          504 330,29 
 

313 683,68 

    
  

 
 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 
 

11 
 

6 115 754,82 
 

6 841 017,19 

Wobec jednostek powiązanych 
 

11a 
 

                          0 
 

0 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 
miesięcy 

   
0 

 
0 

inne 
   

                         0 
 

0 

Wobec pozostałych jednostek 
   

6 115 754,82 
 

6 841 017,19 

kredyty i pożyczki 
   

       1 871 664,17 
 

3 229 987,79 

Inne zobowiązania finansowe 
   

195 059,73 
 

191 972,28 

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 
miesięcy 

 
11b 

 
       3 551 489,94 

 
3 348 400,13 

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 
 

11c 
 

            74 106,51 
 

39 884,19 

  z tytułu wynagrodzeń 
   

           89 176,40          
 

29 812,88 

  inne 
   

334 258,07 
 

959,92 

    
  

 
 

 

   
0 

 
0 IV. Rozliczenia międzyokresowe 

 

    
  

 
 

Pasywa razem 
   

     14 843 528,84 
 

11 762 150,03 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 
(wariant kalkulacyjny) 

      

  Informacja  12 miesięcy do  12 miesięcy do 

  Dodatkowa 31 grudnia 2016  31 grudnia 2017 
                             zł  zł 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów  

 
12 

 
28  349 285,54 

 
  

       19 273 839,09 

Przychody netto ze sprzedaży produktów   26 939 549,30  18 486 291,00 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   1 409 736,24  787 548,09 

      

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów 

  
 

20 344 664,59 
 

 
13 744 055,72 

Koszty wytworzenie sprzedanych produktów   19 197 349,66  13 104 007,73 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów             1 147 314,93   640 047,99 
 
C. Zysk (strata)brutto ze sprzedaży (A - B) 

  
8 004 620,95  5 529 783,37 

 
D. Koszty sprzedaży 

  
6 261 096,40  6 887 093,91 

 
E. Koszty ogólnego zarządu 

  
1 701 071,35  1 538 466,14 

      

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C – D – E)   42 453,20  - 2 895 776,68 

 
G. Pozostałe przychody operacyjne 

 
13 425 950,17  824 309,79 

Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych   0,00  0,00 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   134 295,73  469 383,06 

Inne przychody operacyjne   291 654,44  354 926,73 

      

H. Pozostałe koszty  operacyjne  14 576 893,57  808 269,92 

Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych   4 692,61  9 667,21 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   189 220,34  315 600,24 

Inne koszty operacyjne   382 980,62  483 002,47 

      

I.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+ G -H )   - 108 490,20  - 2 879 736,81 

 
J. Przychody finansowe 

 
15 12 540,79  1 795,69 

Odsetki    12 540,79  1 795,69 

Inne         

      

K. Koszty finansowe  16 265 423,94  351 079,04 

Odsetki   194 277,54  96 362,56 

Inne   71 146,40  254 716,48 

      

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I +J- K)   -361 373,35  - 3 229 020,16 

      

N. Zysk (strata)  brutto (L+/-M)    -361 373,35  - 3 229 020,16 

      

O. Podatek dochodowy                128 088,00  139 511,00 

     w tym część odroczona   128 088,00  139 511,00 

      

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku     
(zwiększenia straty) 

  
 

0,00  
 

0,00 

      

R. Zysk (strata) netto (N - O- P)   - 489 461,35  - 3 368 531,16 
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Zestawienie kosztów w układzie rodzajowym na dzień 31 grudnia 2017 
 
 
  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 
 
I. 

 
Amortyzacja 

 
283 432,76 

 
              298 054,47 

 
II.  

 
Zużycie materiałów i energii 

 
16 484 564,14 

 
         14 256 011,20 

 
III. 

 
Usługi obce 

 
6 642 810,97 

 
           5 880 484,20 

 
IV.  

 
Podatki i opłaty  

 
103 143,47 

 
              151 935,38 

  
w tym podatek akcyzowy 

 
0,00 

 
                         0,00 

 
V. 

 
Wynagrodzenia 

 
2 356 878,68 

 
           2 744 029,99 

 
VI. 

 
Świadczenia na rzecz pracowników 

 
430 434,67 

 
              505 274,37 

 
VII. 

 
Pozostałe koszty rodzajowe 

 
232 768,68 

 
           253 610,93 

 
 
Razem 

 
 
koszty w układzie rodzajowym 

 
 
               26 534 033,37 

 
 
         24 089 400,54 
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Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 
 

 12 miesięcy do  12 miesięcy do 

 31 grudnia 2016  31 grudnia 2017 

 zł  zł 

l. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2 720 250,11  7 672 126,06 

– korekty błędów podstawowych 0,00  0,00 

l.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2 720 250,11  7 672 126,06 

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 431 323,00  6 862 646,00 

Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego    

zwiększenie (z tytułu) 0,00                          0,00 

    wydania udziałów (emisji akcji) 3 431 323,00  0,00 

zmniejszenie 0,00  0,00 

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6 862 646,00  6 862 646,00 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00  0,00 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00  0,00 

Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00  0,00 

Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00  0,00 

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 551 108,81  2 561 123,11 

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00  0,00 

zwiększenie (z tytułu) 0,00  0,00 

– wydania udziałów (emisji akcji) 2 010 014,30  0,00 

zmniejszenie (z tytułu) 0,00  0,00 

- strata z lat poprzednich   1 751 643,05 

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 561 123,11  809 480,06 
 
    

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00  0,00 

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00  0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00  0,00 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00  0,00 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00  0,00 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00  0,00 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00  0,00 

zwiększenie 0,00  0,00 

zmniejszenie (z tytułu) 0,00  0,00 

–  podział zysku za 2009 r.  0,00  0,00 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00  0,00 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 1 262 181,70  1 751 643,05 

– korekty błędów podstawowych 0,00  0,00 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 262 181,70  1 751 643,05 

zwiększenie (z tytułu)   
  

         0,00  

zmniejszenie (z tytułu) pokrycia kapitałem zapasowym   1 751 643,05 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - 1 262 181,70  0,00 

Wynik netto - 489 461,35  
 

- 3 368 531,16 

zysk netto 0,00  0,00 

strata netto - 489 461,35  3 368 531,16 

    

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7 672 126,06  4 303 594,90 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego           7 672 126,06            4 303 594,90 

podziału zysku (pokrycia straty)    
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Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 

         31 grudnia 2016  31 grudnia 2017 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zł zł 

l. Zysk (strata) netto  - 489 461,35 - 3 368 531,16 

II. Korekty razem    - 1 575 195,00 1 499 134,08 

Amortyzacja  283 432,76 298 054,47 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 194 277,54 96 362,56 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - 46 315,89 1 024,09 

Zmiana stanu rezerw   - 271 029,75 - 247 463,41 

Zmiana stanu zapasów 179 737,07 - 2 447 373,11 

Zmiana stanu należności - 2 379 655,01 4 302 261,18 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów 557 600,78 - 629 973,80 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 119 889,57 126 242,10 

Inne korekty  0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) - 1 851 525,28 - 1 869 397,08 
     

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

l. Wpływy     
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów 
trwałych                   56 514,85 16 666,67 

Razem wpływy  56 514,85 16 666,67 

II. Wydatki    
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzecz. aktywów 
trwałych 82 293,40 120 207,69 

Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

Razem wydatki  82 293,40 120 207,69 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) - 25 778,55 - 103 541,02 

     

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

l. Wpływy     

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów    

 kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2 095 822,30 0,00 

Kredyty i pożyczki  3 250 000,00 3 691 656,96 

Emisja obligacji  0,00 0,00 

   5 345 822,30 3 691 656,96 

II. Wydatki    

Spłaty kredytów i pożyczek 2 771 192,99 2 333 333,34 

Płatności zobowiązań z tytułu leasingu 213 132,07 193 734,06 
Odsetki 194 277,54 96 362,56 

   3 178 602,60 2 623 429,96 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l–ll) 2 167 219,70 1 068 227,00 

     

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) 289 916,87 - 904 711,10 

     

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

     

F. Środki pieniężne na początek okresu 738 274,56 1 028 191,43 

     

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) w tym: 1 028 191,43 123 480,33 

- o ograniczonej możliwości dysponowania 750 355,68 0,00 
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1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup 
rodzajowych) 

 

  Inne wartości  Razem 
  niematerialne   
  i prawne   
  zł  zł 
Wartość brutto na początek okresu  89 063,31  89 063,31 

Zwiększenia   24 666,08  24 666,08 

Wartość brutto na koniec okresu  113 729,39  113 729,39 

     
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu  79 253,52  79 253,52 
Amortyzacja za okres  15 344,33  15 344,33 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  94 597,85  94 597,85 

     
Wartość netto na początek okresu  9 809,79  9 809,79 

Wartość netto na koniec okresu  19 131,54  19 131,54 

 
 
2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) 
 
 Urządzenia   Środki  Inne  Razem 
 techniczne  transportu  środki   
 i maszyny    trwałe   
 zł  zł  zł  zł 
Wartość brutto na początek okresu 106 691,14   1 028 569,43  667 767,15  1 803 027,72 
Odpis aktualizujący wartość na początek okresu     14 589,28  14 589,28 
Zwiększenia 1 250,00  0,00  94 291,61  95 541,61 
Zmniejszenia 0,00  69 995,89  9 603,88  79 599,77 

Wartość brutto na koniec okresu 107 941,14  958 573,54  752 454,88  1 818 969,56 

        
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 33 025,77  396 970,96  459 849,55  889 846,28 
Amortyzacja za okres  11 506,86  198 936,01  72 267,27  282 710,14 

Zmniejszenia z tytułu rozliczenia sprzedanych 
środków trwałych 0,00  47 045,41  274,32  47 319,73 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 44 532,63  548 861,56  531 842,50  1 125 236,69 

Odpisy aktualizujący wartość        0,00 

Wartość netto na początek okresu 73 665,37  631 598,47  193 328,32  898 592,16 

Wartość netto na koniec okresu 63 408,51  409 711,98  220 612,38  693 732,87 

 
 
 
3. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł zł 

Stan aktywów na początek okresu                                                                            539 879,00 412 183,00 

Zwiększenia z tytułu powstania różnic przejściowych  412 183,00 271 527,00 

Zmniejszenia z tytułu realizacji różnic przejściowych  539 879,00 412 183,00 

Stan aktywów na koniec okresu  412 183,00 271 527,00 

        
 
4. Zapasy 
 
W ciągu bieżącego okresu obrotowego dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów na kwotę 
368 388,24 zł. 
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5. Należności krótkoterminowe 
 
5.(a) Inne należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 
 

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł zł 

Inne   0,00  0,00  

Odpisy aktualizujące wartość należności  0,00 0,00 

Inne należności (netto)  0,00 0,00 

 
 
5.(b) Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek według terminu płatności 
 

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł zł 

Należności bieżące  4 501 457,51 1 293 472,16 

Należności przeterminowane    

do 1 miesiąca  1 627 770,83 398 049,02 

powyżej 1 miesiąca do 3 miesiacy  61 095,59 242 200,17 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy         18 776,41 16 746,49 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku  27 864,37 129,28 

powyżej 1 roku  139 836,45 129 442,19 

Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)  6 376 801,16 2 080 039,31 

Odpisy aktualizujące wartość należności   139 181,37 109 246,88 

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)  6 237 619,79 1 970 792,43 

 
 
5.(c)Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń 
 
Należności z tytułu podatków dotyczą głównie nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz podatku 
VAT do odliczenia w okresach następnych. 
 

 
5.(d) Inne należności krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek  
 

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł zł 

    

Inne należności (brutto)  20 002,33 22 686,62 

Odpisy aktualizujące wartość należności   0,00 

Inne należności (netto)  20 002,33 22 686,62 

 
 
5.(e) Zmiana stanu odpisu aktualizującego należności 

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł zł 

Stan na początek okresu  179 032,15 139 181,37 

Zwiększenia   4 451,74 8 124,90 

Zmniejszenia  44 302,52 38 059,39 

Stan na koniec okresu  139 181,37 109 246,88 
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6. Rozliczenia międzyokresowe 
 

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

   zł zł 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:    

Ubezpieczenia majątkowe  52 024,89 48 775,95 

Koszty skupu świeżych owoców i warzyw  0,00 0,00 

Pozostałe  92 881,02 110 543,86 

  144 905,91 159 319,81 

 
7. Kapitał własny – zmiany w ciągu okresu obrotowego 
 

 

Stan na                  
1 stycznia 2017 

  Zwiększenia   Zmniejszenia   Stan na                
31 grudnia 2017 

 zł   zł   zł   zł 

Kapitał podstawowy 6 862 646,00      6 862 646,00 

Kapitał zapasowy 2 561 123,11    1 751 643,05  809 480,06 

Zysk (strata) netto (lata poprzednie) - 1 751 643,05    - 1 751 643,05  0,00 

Zysk (strata) netto 2017r.     3 368 531,16  - 3 368 531,16 

Razem 7 672 126,06     - 3 368 531,16  4 303 594,90 

 
 
7(a) Kapitał podstawowy 
 
Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 6 862 646,00 zł. 

 
Na dzień bilansowy Akcjonariuszami Spółki byli: 

  Liczba akcji  % głosów 

Fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners S.A.  6 536 313  95,24 
                                                                                            

- Capital Partners Investments I FIZ                1 522 001 
 
  

- CP FIZ                                                                                   5 014 312 
 
  

Pozostali  326 333  4,76 
     

  6 862 646  100,00 

 
8. Wynik finansowy 
 
Strata  netto za okres obrotowy od  01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. wyniosła 3 368 531,16 zł. Zarząd 
Spółki będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu pokrycie straty poprzez obniżenie kapitału podstawowego. 

9. Rezerwy 

9.a Rezerwy na zobowiązania  

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł Zł 

Stan na początek okresu  700 274,09 459 795,67 

Zwiększenia   860 795,64 495 686,60 

Wykorzystanie  611 930,78 58 182,49 

Rozwiązanie  489 343,32 728 240,78 

Stan na koniec okresu  459 795,67 169 059,00 
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9.b Rezerwy na niewykorzystane urlopy  

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł Zł 

Stan na początek okresu  121 090,33 90 147,00 

Zwiększenia   90 147,00 134 565,26 

Wykorzystanie  0,00 0,00 

Rozwiązanie  121 090,32 90 147,00 

Stan na koniec okresu  90 147,00 134 565,26 

 
10. Zobowiązania długoterminowe 
 
10.a Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek o pozostałym od dnia 
bilansowego okresie spłaty 
 

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł zł 

powyżej 1 roku do 3 lat  504 330,29 313 683,68 

 
11. Zobowiązania krótkoterminowe 
 
11.(a) Zobowiązania wobec  jednostek powiązanych według terminu wymagalności 
 

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł zł 

Zobowiązania bieżące  0,00 0,00 

Zobowiązania przeterminowane:    

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  0,00 0,00 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  0,00 0,00 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku  0,00 0,00 

powyżej 1 roku   0,00 0,00 

  0,00 0,00 

 
11.(b) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek według terminu 

wymagalności 

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł zł 

Zobowiązania bieżące  1 554 519,28 1 143 433,09 

Zobowiązania przeterminowane:    

do 1 miesiąca  1 258 559,30 850 350,21 

powyżej 1 miesiąca do 3 miesiacy  690 333,20 1 291 367,69 

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  26 356,35 7 642,73 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku  4 701,69 30 183,54 

powyżej 1 roku  17 020,12 25 422,87 

przeszacowanie  0,00 0,00 

           3 551 489,94 3 348 400,13 
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11.(c) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 
 

   31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

   zł zł 

Podatek dochodowy od osób prawnych   0,00 0,00 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  20 989,00 0,00 

Ubezpieczenia społeczne   49 282,51 35 401,19 

Podatek na fundusze promocji produktów rolno – spożywczych  389,00 518,00 

PFRON          3 446,00 3 965,00 

  74  106,51 39 884,19 

 
Spółka Symbio Polska SA posiada następujące zabezpieczenia  
 
Kredyt skupowy  - 3 000 000,00 zł 

 sądowy zastaw rejestrowy na zapasach  
- cesja wierzytelności z kontraktów  
- gwarancja de minimis BGK zabezpieczona wekslem 
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych  

Kredyt obrotowy – 2 000 000,00 zł  

 sądowy zastaw rejestrowy na zapasach  
- cesja wierzytelności z kontraktów  
- gwarancja de minimis BGK zabezpieczona wekslem 
- pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych  

Umowy leasingu  
- weksle in blanco w ilości dwóch sztuk 

 
12. Sprzedaż rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów 
 

 
12 miesięcy do    

31 grudnia 2016 
12 miesięcy do  

31 grudnia 2017 

 zł zł 

Sprzedaż krajowa 21 284 935,32 13 766 459,88 

Sprzedaż eksportowa 7 064 350,22 5 507 379,21 

 28 349 285,54 19 273 839,09 

 
13. Pozostałe przychody operacyjne 
 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

 zł zł 

Zysk ze sprzedaży środków trwałych 0,00 0,00 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 134 295,73 469 383,06 

Pozostałe 291 654,44 354 926,73 

 425 950,17 824 309,79 

 
14. Pozostałe koszty operacyjne 
 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

 zł zł 

Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych 4 692,61 9 667,21 

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 189 220,34 315 600,24 

Inne 382 980,62 483 002,47 

 576 893,57 808 269,92 
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15. Przychody finansowe 
 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

 zł zł 

Odsetki uzyskane  12 540,79 1 795,69 

Pozostałe 0,00 0,00 

 12 540,79 1 795,69 

 
16. Koszty finansowe 
 

 12 miesięcy do 12 miesięcy do 

 31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

 zł zł 

Odsetki od pożyczek  0,00 0,00 

Odsetki od kredytów 50 714,57 57 936,43 

Odsetki od obligacji 58 640,00 0,00 

Pozostałe odsetki 84 922,97 38 426,13 

Pozostałe 71 146,40 254 716,48 

 265 423,94 351 079,04 
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17. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od wyniku finansowego brutto 

 
      12 miesięcy do  12 miesięcy do 
 31 grudnia 2016  31 grudnia 2017 
 zł  zł 
Wynik bilansowy brutto - 361 373,35  - 3 229 020,16 
    
Przychody nie stanowiące przychodów podatkowych, w tym: 124 930,44  508 192,12 

 nieotrzymane naliczone odsetki od należności 896,44  0,00 

 odpis aktualizacyjny (rozwiązanie) 82 690,73  469 383,06 

 różnice kursowe naliczone w bieżącym okresie do zapłaty 
w okresie następnym 14 356,16 

 

1 232,61 

- inne 26 987,11  37 576,45 
 
Inne przychody podlegające opodatkowaniu  5 172,87 

 
7 225,05 

    
Koszty dot. lat ubiegłych stanowiące koszt 
uzyskania przychodu roku bieżącego 717 103,21 

 
300 906,83 

- korekta kosztów wynikająca z terminów płatności 424 910,75  0,00 
- wypłacone wynagrodzenia za rok ubiegły 65 227,48  94 821,27 
- raty leasingowe  213 637,54  195 059,73 
- różnice kursowe naliczone w roku ubiegłym. 13 327,44  801,03 
- ZUS z roku ubiegłego zapłacony w roku bieżącym   10 224,80 

 
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 1 280 826,11 

 
783 513,64 

 odsetki budżetowe zapłacone 19 772,00  131,03 

 odsetki od zobowiązań i kredytów niezapłacone 0,00  0,00 

 odpis aktualizacyjny wartość należności oraz zapasów 326 208,23  314 995,99 

 ZUS nie zapłacony 49 282,51  38 789,40 

 amortyzacja leasingowanych środków trwałych 234 230,31  220 491,25 

 pozostałe  0,00  17 103,03 

 rezerwa na sprawy sądowe i koszty  515 147,00  128 674,99 

 niewypłacone wynagrodzenie 89 176,40 7 40 990,27 

 składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest 
obowiązkowa 1 600,00 

 

0,00 

 odpis aktualizacyjny wartość środków trwałych 0,00  0,00 

 reprezentacja 9 089,02  3 236,98 

 kary 24 762,76  14 237,12 

 różnice kursowe naliczone w bieżącym okresie do zapłaty 
w okresie następnym 374,43 

 

4 259,33 

 spisanie należności 11 183,45  604,25 

 niezapłacone zobowiązania powyżej 30 dni od ter.płatności  0,00   
    

 
Odliczenia od dochodu 82 591,98 

 
0,00 

Strata z lat poprzednich 82 591,98  0,00 
 
Dochód do opodatkowania 0,00 

 
0,00 

Podstawa opodatkowania 0,00  0,00 

Podatek dochodowy bieżący (19%) 0,00  0,00 
Podatek dochodowy odroczony 128 088,00  139 511,00 

Wynik Podatkowy 82 591,98  - 3 247 380,42 
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18. Poniesione w roku obrotowym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe.  
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w roku obrotowym 120 207,69 
Planowe nakłady na niefinansowe aktywa trwałe na rok następny 50 000,00 
 

 
19. Kurs przyjęty do wyceny pozycji walutowych 

EUR - 4,1709 - kurs średni NBP z dn. 29.12.2017 (tab. 251/A/NBP/2017)  

 
20. Zdarzenia po dacie bilansu  
 
Po dacie bilansu Spółka wyemitowała obligacje krótkoterminowe o wartości 1,5 mln zł, środki wpłynęły  
w dniu 26-03-2018.  

 
21. Zatrudnienie 
 
   12 miesięcy do 12 miesięcy do 
   31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 
   przeciętna przeciętna 
   liczba zatrudn. liczba zatrudn. 
     
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych   29 34 
Pracownicy na stanowiskach robotniczych   7 7 
 

22. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom 
wchodzącym, w skład organów zarządzających i nadzorujących 

 

  12 miesięcy do 12 miesięcy do 

  31 grudnia 2016 31 grudnia 2017 

  zł zł 

Wynagrodzenia członków zarządu  469 200,00 649 647,58 

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej  7 928,02 10 526,68 

    

 
23. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych 

  12 miesięcy do 

  31 grudnia 2017 

  zł 

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego  12 000,00 

Inne usługi poświadczające  0,00 

Usługi doradztwa podatkowego  0,00 

Pozostałe usługi  0,00 
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IV. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK 2017 

1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE 

Symbio Polska została założona w 1998 roku, pozyskując finansowanie od funduszu typu 

venture capital, a środki pozyskane z inwestycji pozwoliły na uruchomienie przez Spółkę 

produkcji wysokiej jakości certyfikowanej żywności ekologicznej.  

W 2006 roku - z myślą o dalszym rozwoju Spółki oraz zakładając możliwość pozyskania 

finansowania na rynkach kapitałowych - Symbio Polska zmieniła formę prawną ze spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę akcyjną. 

W dniu 15 grudnia 2008 roku Symbio Polska S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect.  

Symbio Polska S.A. 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 Spółki 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).  

Półprodukty spożywcze 

Wśród głównych surowców skupowanych i przetwarzanych przez Spółkę do postaci 

półproduktów znajdują się: 

• owoce (truskawka, malina, czarna i czerwona porzeczka, aronia, jabłko, jagoda leśna, 

wiśnia); 

• warzywa (cukinia, cebula, por).  

Większość przychodów ze sprzedaży półproduktów to sprzedaż mrożonych owoców 

i warzyw. Ponadto Spółka oferuje swoim odbiorcom, głównie zagranicznym, koncentraty 

oraz przeciery. Łącznie Spółka skupuje i przerabia rocznie ponad 2 000 ton ekologicznych 
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owoców i warzyw oraz ponad 1 000 ton zbóż, które są wykorzystywane do produkcji 

produktów detalicznych. 

Symbio Polska S.A. szczegółowo monitoruje każdy etap procesu produkcyjnego, to jest 

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. 

Produkty detaliczne 

Spółka 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 

około 300 produktów marki Symbio. Główne grupy produktowe Symbio to: soki owocowe, 

konfitury, powidła i dżemy, przetwory warzywne, bakalie, ryże, nasiona strączkowe, oleje, 

oraz szeroka gama produktów zbożowych, m.in.: mąki, otręby, płatki oraz musli, ciastka, 

makarony, kasze. Rozwój produktów nastąpił przede wszystkim w oparciu o rozszerzenie 

obecnych grup produktowych. Symbio posiada również w swojej ofercie produkty innych 

producentów ekologicznych.  

Czas trwania Spółki jest nieograniczony, a siedzibą Symbio Polska S.A. jest Lublin. 

 

Władze Spółki, akcjonariat 

 

Na przestrzeni 2017 r. Zarząd Spółki składał się z: 

• Marka Kacprowicza – Prezes Zarządu w okresie od dnia 2017-08-07 do nadal, 

• Macieja Ostapkowicza – Wiceprezes Zarządu w okresie od dnia 2017-08-07 do nadal, 

• Zbigniewa Kozłowskiego – Wiceprezes Zarządu od dnia 2017-01-01 do 2017-10-06, 

• Bartosza Deptuły – Wiceprezes Zarządu od dnia 2017-01-01 do 2017-08-03. 

Rada Nadzorcza w roku 2017 składała się z:  

• Damiana Czarneckiego – Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 2017-01-01 do nadal, 

• Adama Chełchowskiego – Członka Rady Nadzorczej od dnia 2017-01-01 do nadal, 

• Michała Kapicy – Członka Rady Nadzorczej od dnia 2017-01-01 do 2017-10-27, 

• Magdaleny Lewandowskiej – Członka Rady Nadzorczej od dnia 2017-01-01 do nadal. 

• Marcina Rulnickiego – Członka Rady Nadzorczej od dnia 2017-01-01 do nadal, 

• Joanny Siempińskiej – Członka Rady Nadzorczej od dnia 2017-10-27 do nadal. 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 6 862 646 zł i dzielił się 

na 6 862 646 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, E, H i I o wartości nominalnej 1 zł 

każda, w tym: 
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•  873 694 akcji serii A, 

•  87 akcji serii B, 

•  65 421 akcji serii C, 

•  492 121 akcji serii E, 

• 2 000 000 akcji serii H, 

• 3 431 323 akcji serii I. 

Wszystkie akcje zostały wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect. 

Struktura Akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z informacjami otrzymanymi 

od akcjonariuszy wyglądała następująco: 

Lp Akcjonariusz 
Liczba akcji i 

głosów na WZ 

udział w kapitale 

zakładowym i 

głosach na WZ 

1 
Fundusze zarządzane przez TFI 

Capital Partners S.A. 
6 536 313 95.24% 

 
-Capital Partners Investments I FIZ 1 522 001  

 
-CP FIZ 5 014 312  

2 Pozostali* 326 333 4.76% 

 
TOTAL 6 862 646 100% 

 

Akcje serii A, B, C, E, H i I dają prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, a % 

struktura głosów wygląda następująco: 

` 
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Spółka na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudniała 40,20 osób w przeliczeniu na pełen wymiar 

czasu. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a Spółka nie utworzyła 

oddziałów. 

Symbio Polska S.A. nie posiadała i nie posiada udziałów własnych w innych podmiotach 

gospodarczych. 

Spółka ma swoją siedzibę w Lublinie i nie posiada w swojej strukturze organizacyjnej 

zarówno oddziałów, jak i wyodrębnionych zakładów. 

2. ISTOTNE INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI 

FINANSOWEJ, W TYM OCENA UZYSKIWANYCH EFEKTÓW 

Łączne przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę SYMBIO Polska S.A. w 2017 roku 

wyniosły 19 274 tys. zł i były niższe o 9 075 tys. zł w stosunku do 2016 r.  

Strata netto w 2017 roku zamknęła się kwotą – 3 368 531,16 zł i oznacza znaczne 

pogorszenie wyniku finansowego w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy strata wyniosła 

489 461,35 zł. W drugiej połowie 2017 roku w Spółce nastąpiły poważne zmiany kadrowo-

organizacyjne, które niewątpliwie wpłynęły na okresowe pogorszenie wyników. 

W 2017 roku zmienili się wszyscy przedstawiciele handlowi, co ze względu na konieczność 

poznania odbiorców, spowodowało spadek sprzedaży produktów, szczególnie odczuwalny 

w III kwartale 2017. Wpływ na wynik finansowy miało również słabsze niż oczekiwano 

zainteresowanie nową linią produktową – „Organic Shop”. Począwszy od IV kwartału oferta 

na tę linię jest stopniowo ograniczana. 

W IV kwartale 2017 roku spadła sprzedaż do dwóch istotnych odbiorców – ogólnopolskiej 

sieci delikatesów z powodu jej kłopotów finansowych oraz do kluczowego dystrybutora 

w Polsce Południowej z powodu jego utraty płynności.  

Na wynik finansowy miała również wpływ ograniczona oferta owoców mrożonych. Plony 

skupione w 2016 roku zostały w znakomitej większości sprzedane w tym samym roku 

pozostawiając znacznie mniej surowca niż w poprzednich latach do sprzedaży w pierwszej 

połowie 2017 roku. W roku 2017, w porównaniu do roku 2016, plony owoców (m.in. maliny) 

były mniejsze i niższej jakości. Spowodowało to znaczne utrudnienia w eksporcie tego 

asortymentu w drugiej połowie 2017 roku. Nie mniej jednak, poziom zapasów pozwoli na 

osiągnięcie większej wartości sprzedaży w pierwszej połowie 2018 roku niż w tym samym 

okresie 2017 roku. 

W IV kwartale 2017 roku dokonano szczegółowego przeglądu zapasów. Utworzono rezerwy 

na surowce i wyroby nierotujące, a także produkty tracące przydatność do odsprzedaży. 

Podjęto działania, takie jak wprowadzenie regularnych przeglądów słabo rotujących zapasów, 

których celem będzie stymulowanie sprzedaży takich produktów poprzez obniżki cen, 

dodatkowe promocje oraz wykorzystanie w procesach produkcyjnych. W efekcie 

spodziewamy się znacznego zmniejszenia wartości odpisów.  
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Spółka osiągnęła w 2017 roku stratę na sprzedaży w wysokości 2 895 776,68 zł i stratę netto 

w wysokości 3 368 531,16 zł, co oznacza znaczne pogorszenie wyniku w stosunku do roku 

poprzedniego.  

Poziom zapasów (głównie mrożonych owoców) o łącznej wartości 8 269 193,18 zł na 

31.12.2017, istotnie wyższy niż rok wcześniej (5 821 820,07 zł), pozwala oczekiwać większej 

sprzedaży mrożonek w pierwszych miesiącach 2018 roku niż rok wcześniej. 

 

3. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM 

FINANSOWYM 

1. W sierpniu 2017 roku ze względu na rezygnację obu członków zarządu powołano zarząd 

w nowym składzie. 

2. Mając na uwadze budowanie trwałych relacji z dostawcami owoców i warzyw 

przeprowadziła cykle szkoleń w zakresie najnowszych trendów w uprawach, ochrony 

roślin oraz perspektyw rozwoju rynku zbytu produktów ekologicznych. 

3. W celu poszerzenia portfolio produktów dopasowanych do potrzeb swoich klientów, 

Spółka systematycznie wprowadza do sprzedaży nowe wyroby.  

4. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM 

Po dniu bilansowy, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły w Spółce żadne 

istotne wydarzenia. 

5. UDZIAŁY WŁASNE 

Spółka nie posiada udziałów własnych. 

6. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY I ZAKŁADY 

Spółka nie posiada oddziałów i zakładów.  

7. PLANOWANY ROZWÓJ SPÓŁKI 

Spółka, w dalszym ciągu planuje koncentrować swoje działania na rozwoju produkcji 

i dystrybucji ekologicznych wyrobów detalicznych. Obranie takiego kierunku jest szczególnie 

korzystne ze względu na wyższe niż w przypadku półproduktów, marże handlowe. 

Stworzona przez Spółkę marka „SYMBIO” jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych na 

rynku żywności ekologicznej w Polsce. Produkty detaliczne wytwarzane przez Spółkę cieszą 

się coraz większym zainteresowaniem wśród klientów i znajdują zbyt na dynamicznie 

rosnącym krajowym rynku żywności ekologicznej, co dodatkowo eliminuje ryzyko kursowe, 

stanowiące do tej pory główną barierę w uzyskiwaniu stabilnych marży zysku przez Spółkę. 
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Głównym celem Spółki jest ciągłe zwiększanie sprzedaży produktów detalicznych pod marką 

"SYMBIO” za pośrednictwem obecnych, jak również nowych kanałów dystrybucji. Dalsza 

rozbudowa działu handlowego, bezustanna praca nad rozwijaniem coraz bardziej atrakcyjnej 

dla klientów oferty produktowej, a także ulepszanie infrastruktury pod względem produkcji, 

magazynowania i logistyki pomoże w osiągnięciu zamierzonego celu, a w rezultacie 

utrzymania pozycji lidera na rynku żywności ekologicznej. 

W ponad piętnastoletnim okresie swojej działalności, Symbio wypracowało sobie dobrą 

pozycję wśród największych producentów żywności ekologicznej w Unii Europejskiej. 

Pozycję tą Spółka zamierza nadal rozwijać poprzez rozbudowę bazy surowcowej w Polsce, 

jak również poza jej granicami.  

8. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI 

W ocenie Zarządu, aktualna sytuacja finansowa Spółki, jest stabilna, prowadzone są rozmowy 

odnośnie dalszego finansowania spółki (w tym nt dedykowanym kredytem skupowym 

w sezonie 2018/9). Emisja obligacji krótkoterminowych o wartości 1,5 mln zł umożliwia 

spłatę ostatniej raty kredytu skupowego (500 tys. zł) przypadającą na koniec marca, 

rozszerzenie oferty produktowej oraz rozpoczęcie skupu owoców w II kwartale 2018 roku. 

Nie występuje zagrożenie w zakresie utraty możliwości kontynuacji działalności w kolejnym 

okresie na skutek zamierzonego lub przymusowego ograniczenia dotychczasowej 

działalności.   

Spółka za 2017 r. poniosła stratę w kwocie (-) 3 368 531,16 zł.  Stan taki spowodował, że na 

31.12.2017 r. zaistniała przesłanka wynikająca z art. 397 KSH, z której wynika, że jeśli strata 

przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału 

zakładowego, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenia celem 

podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Zarząd planuje zwołanie Walnego 

Zgromadzenia po zakończeniu badania sprawozdania finansowego. W porządku obrad 

przewidywane są punkty dotyczące m.in. podjęcie uchwał w sprawie dalszego istnienia 

Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty. Z przyjętych przez 

Zarząd i Radę Nadzorczą i opublikowanych 18 XII 2017 r. Kierunków Rozwoju Spółki 

w latach 2018 – 2021 wynika, że w 2018 r. Spółka powinna odzyskać zdolność do 

generowania zysków, a w latach następnych powinna osiągać zyski na działalności.  

Zdaniem Zarządu w Spółce na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 

o rachunkowości, wystąpiła możliwość utworzenia aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego na stratę podatkową osiągniętą w 2017 roku, co spowodowałoby, że nie 

wystąpiłaby ww. przesłanka wynikająca z art. 397 KSH.  Jednak z uwagi na zawarty w tym 

przepisie wymóg ostrożności, co wymaga oceny czy aktyw ten w przyszłości będzie 

zrealizowany, odstąpiono od jego ustanowienia. 

9. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

Nie dotyczy. 
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10. INSTRUMENTY FINANSOWE ORAZ PRZYJĘTE PRZEZ JEDNOSTKĘ 

CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM. 

W zakresie instrumentów finansowych Spółka identyfikuje następujące rodzaje ryzyka 

Ryzyko walutowe 

W związku z dokonywaniem przez Spółkę operacji handlowych z podmiotami zagranicznymi 

Spółka sporadycznie i jedynie w przypadku większych transakcji walutowych z odroczonym 

terminem płatności stosuje hedging walutowy w postaci kontraktów typu forward na sprzedaż 

waluty. Spółka dokonuje zarówno sprzedaży jak i zakupów w walutach obcych dzięki temu 

stosuje naturalne zabezpieczenie, poprzez dopasowanie terminów płatności zobowiązań. 

Ryzyko spłaty należności handlowych i istotnych zakłóceń przepływu środków 

pieniężnych 

Spółka współpracuje w większości przypadków ze stałymi kontrahentami – podmiotami 

o znanej i sprawdzonej reputacji, a w przypadku nowych dostawców i odbiorców dokonuje 

z należytą starannością ich sprawdzenia i należycie zabezpiecza wykonanie zobowiązań 

takich partnerów. Ponadto Spółka posiada zdywersyfikowane grono odbiorców. Nie można 

jednak wykluczyć, że pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności Spółka nie będzie 

miała do czynienia ze zmaterializowaniem się ryzyka kontrahenta i koniecznością poniesienia 

wynikających z niego kosztów, które mogą być znaczące zwłaszcza w przypadku dużych 

kontraktów i trwałej niewypłacalności partnera. 

Spółka stara się ograniczyć to ryzyko także poprzez: 

1. Ubezpieczenie należności (Spółka posiada umowę ubezpieczenia należności 

krajowych i zagranicznych z KUKE) 

2. Dywersyfikację odbiorców – największy klient na 31.12.2017 posiada ok. 15% 

ogólnego salda należności. Z tego salda do dnia 26.03.2018 do spłaty pozostało 

jeszcze 26 tys. zł. 

3. Spółka w 2017 dokonała przeglądu istniejących procedur dotyczących udzielania 

kredytu kupieckiego i ich rewizji. Spóła dokonuje wstępnej oceny zdolności 

płatniczych kontrahentów, stale monitoruje ich sytuację finansową oraz opóźnienia 

w płatności, zarządza limitami kredytowymi oraz terminami płatności, a także 

dokonuje windykacji w przypadku wystąpienia zaległości. 

 

11. OPIS PODSTAWOWYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ  

Ryzyko wystąpienia problemów logistycznych i produkcyjno-magazynowych 

1. Ryzyko wystąpienia problemów logistycznych i produkcyjno-magazynowych istnieje 

w związku z szybkim wzrostem sprzedaży produktów detalicznych.  
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2. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka scentralizowała działalność operacyjno-

magazynową w jednej lokalizacji i sukcesywnie doskonali system zrządzania 

działalnością produkcyjną w celu poprawy jej efektywności.  

3. Jednocześnie Spółka podjęła działania w celu dywersyfikacji dostawców 

w poszczególnych grupach produktowych, a co za tym idzie zmniejszenia ryzyka 

braku płynności dostaw produktów pod marką Symbio do swoich odbiorców 

detalicznych. 

Ryzyko związane z utrzymaniem stabilnej bazy surowcowej 

1. Spółka współpracuje z wieloma producentami głównie z województwa lubelskiego 

i świętokrzyskiego. Wzrastający popyt na produkty ekologicznie powoduje, że wiele 

firm produkujących konwencjonalną żywność jest coraz bardziej zainteresowanych 

ekologicznymi surowcami, co może przełożyć się na większą konkurencję przy 

skupach surowców ekologicznych. Rolnicy dotąd współpracujący ze Spółką mogą 

szukać dodatkowego zbytu po bardziej atrakcyjnych cenach i/lub szybszych terminach 

płatności wśród pojawiających się konkurencyjnych odbiorców. 

2. W ciągu niespełna dwudziestu lat swojej działalności, Spółka wypracowała taki model 

współpracy, dzięki któremu może zaoferować rolnikom nie tylko pewny zbyt, 

ale również zapewnić fachową pomoc i doradztwo, zaprezentować możliwość 

wprowadzenia nowych upraw oraz uczestnictwo w corocznych szkoleniach. Dzięki 

temu ich zyski są o wiele większe, co dodatkowo buduje zaufanie rolników i sprawia, 

iż nie są chętni do zmiany odbiorcy swoich surowców. Symbio posiada doświadczenie 

i odpowiednią, wyszkoloną kadrę do pracy z „rolnikami ekologicznymi”, 

co niewątpliwe ułatwia pozyskanie nowych producentów. 

3. Ponadto w celu przeciwdziałania temu ryzyku, Spółka stara się dostosować warunki 

współpracy z rolnikami do warunków rynkowych. Dodatkowo rolnicy zobowiązani są 

do natychmiastowego powiadomienia Spółki, jeżeli zajdzie jakakolwiek sytuacja 

mogącą spowodować mniejsze plony niż założone w umowie. Symbio współpracuje 

z większością producentów niemal od początku działalności, ma więc bardzo duże 

doświadczenie w ocenie wielkości i jakości plonów. 

4. Pomimo powyższych działań nie można całkowicie wyeliminować ryzyka problemów 

z utrzymaniem stabilnej bazy surowcowej. 

Ryzyko niespełnienia norm ekologicznych 

1. Istnieje ryzyko, że przy bardzo atrakcyjnej cenie rynkowej, rolnicy mogą próbować 

sprzedać towary, które nie posiadają atestów ekologicznych, łamiąc zasady 

współpracy. 

2. Symbio ma bardzo duże doświadczenie w zakresie nadzorowania produkcji surowców 

w całym okresie wegetacji oraz w trakcie ich przerobu. Doświadczenie to zostało 

nabyte dzięki współpracy z firmami produkującymi odżywki dla dzieci takimi jak 

Hipp, Nestle i Heinz. W celu zapobieganiu dostarczeniu surowców niespełniających 
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norm ekologicznych stosuje się system pobierania próbek surowców w czasie dostaw 

lub na polach i ich bieżące analizowanie w licencjonowanym laboratorium. Dzięki 

temu jest prowadzony stały monitoring pozostałości pestycydów w wyrobach. Poza 

tym, jednostki certyfikujące, nadające certyfikaty na zgodność z rozporządzeniem 

rady EWG 2092/91 przeprowadzają coroczne kontrole u producentów zapowiedziane 

i niezapowiedziane, pobierają próbki i przeprowadzają badania na pozostałości 

pestycydów. Spółka przechowuje aktualne certyfikaty wszystkich dostawców 

surowców i monitoruje ilość dostarczanych produktów z ilością oznaczoną 

na certyfikacie. W ten sposób ryzyko dostarczenia dodatkowych ilości produktu 

konwencjonalnego (niespełniającego norm ekologicznych) jest minimalizowane. 

Ryzyko niekorzystnego wpływu pogody na plony 

1. Produkcja rolnicza, zwłaszcza owoców i warzyw, jest objęta dużym ryzykiem zmian 

pogody. Największe straty w produkcji mogą być spowodowane przymrozkami 

majowymi, powodującymi przemrożenie kwiatów oraz suszami lub dużymi opadami 

deszczu w trakcie zbiorów. W sytuacjach ekstremalnych pogoda może spowodować 

straty dochodzące w pojedynczych gospodarstwach aż do 80%. 

2. W celu ograniczenia ryzyka pogodowego Spółka współpracuje z wieloma rolnikami 

głównie na terenach dwóch województw – lubelskiego i świętokrzyskiego, ale w celu 

zmniejszenia tego ryzyka rozpoczęła również pozyskiwanie surowca z innych 

regionów Polski (województwo podkarpackie, warmińsko-mazurskie), jak i innych. 

Spółka planuje sukcesywne rozszerzanie współpracy z rolnikami z innych regionów 

Polski, jak również z rolnikami krajów rozwijających się. 

Ryzyko związane z niewystarczającą ilością interwencyjnych środków ochrony roślin 

1. Ekologiczne produkty rolne wytwarzane są bez użycia środków ochrony roślin oraz 

nawozów sztucznych, jak to się dzieje w gospodarstwach konwencjonalnych. 

W związku z charakterem ekologicznych upraw istnieje zwiększone ryzyko obniżenia 

plonów wynikające z występowania chorób i obecności szkodników i co się z tym 

wiąże – skupienia mniejszej ilości surowca. 

2. Spółka posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę doradczą, która lustrując pola w czasie 

sezonu wegetacyjnego nie tylko określa wielkość plonów, ale także szacuje zagrożenia 

wynikające z występujących chorób i obecności szkodników. Efektem takich wizyt 

są zalecenia uprawowe. W sezonie jesienno-zimowym organizowane są szkolenia 

dla producentów na temat technologii uprawy owoców i warzyw, gdzie producenci 

szczegółowo zapoznawani są z wymaganiami ekologicznej produkcji poszczególnych 

gatunków. Spółka współpracuje z rolnikami w różnych rejonach Polski, dzięki temu 

jest zmniejszone ryzyko nie zgromadzenia wystarczającej ilości owoców lub warzyw 

z powodu zagrożenia zbiorów chorobami lub obecnością szkodników. 
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Ryzyko uzależnienia cen zbytu od światowych cen produktów 

1. Kraje takie jak Turcja, Serbia, Ukraina, Bośnia, Hiszpania, Maroko, Chile i Chiny 

konkurują z polskimi producentami owoców. Ceny zbytu tych owoców przez Symbio 

zależą więc w dużej mierze od ich produkcji na wymienionych rynkach. Spółka nie 

może więc gwarantować stałej marży brutto za swoje półprodukty. Dlatego też w celu 

zwiększenia konkurencyjności swoich produktów, Spółka planuje dywersyfikację 

bazy produktowej poprzez pozyskiwanie surowca poza granicami Polski. 

2. Ponadto Spółka rozwija sprzedaż detaliczną w kraju promując m.in. krajowe 

pochodzenie surowców użytych do produkcji, co jest uznawane za istotny czynnik 

wpływający na decyzje o zakupie żywności ekologicznej. Odpowiednia struktura 

sprzedaży pomiędzy sprzedażą półproduktów, a sprzedażą produktów detalicznych, 

zwłaszcza przy ciągle rosnącym rynku w Polsce, pozwoli na większą stabilizację 

wyników w przyszłych okresach. 

Ryzyko sezonowości sprzedaży 

1. Przychody Spółki podlegają sezonowym wahaniom. Najwyższa sprzedaż produktów 

detalicznych występuje zimą i wiosną, w szczególności w okresach 

przedświątecznych, najniższa zaś latem, zwłaszcza w sezonie urlopowym. Natomiast 

popyt na surowce jest najniższy w drugim kwartale, a największy między trzecim 

i czwartym kwartałem. 

2. Prowadzenie dwóch rodzajów działalności o nieco innej sezonowości pozwala 

w pewnym stopniu równoważyć sezonowości wyników. Ponadto Spółka stara się 

zdywersyfikować swoją ofertę wprowadzając jak najszerszy asortyment produktów 

detalicznych, które są kupowane przez cały rok, co wraz z dynamicznym rozwojem 

sprzedaży detalicznej dodatkowo minimalizuje wpływ tego ryzyka na wyniki Spółki. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski 

1. Sytuacja finansowa i rozwój działalności Spółki jest uzależniony od sytuacji 

makroekonomicznej Polski. Do głównych czynników o charakterze 

ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Spółki, należą m.in.: dynamika 

wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państw, popyt konsumpcyjny, 

poziom bezrobocia, charakterystyka demograficzna populacji, nastroje konsumenckie 

społeczeństwa, poziom dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych 

w Polsce. 

2. Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek oraz poziom ich zmian, mają 

wpływ na realizację założonych przez Spółkę celów, której możliwość zależna jest 

od zamożności potencjalnych klientów i ich skłonności do zmiany nawyków 

żywieniowych. 

3. Istnieje ryzyko niekorzystnych zmian sytuacji makroekonomicznej Polski. Może 

to negatywnie wpłynąć na działalność, pozycję rynkową, sprzedaż, wyniki finansowe 

i perspektywy rozwoju Symbio. 
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Ryzyko związane z brakiem pracowników do zbioru owoców 

1. Od roku 2017 coraz bardziej odczuwany jest brak pracowników do zbioru plonów. 

Spadek zainteresowania pracowników ze Wschodu (głównie. Ukraina) pracą za 

najniższe wynagrodzenie (rośnie ilość ofert wyżej płatnych) może spowodować 

niezebranie wszystkich plonów (szczególnie jeśli ceny skupu będą niskie) – spadek 

podaży surowca  

2. Zmiany procedur (od stycznia 2018r.) w zatrudnianiu pracowników z zagranicy mogą 

utrudnić ich zatrudnianie. 

Ryzyko związane z sytuacją na rynkach finansowych 

Do czynników mogących negatywnie wpłynąć na działalność Spółki należy zaliczyć politykę 

sektora bankowego. W związku z planami zwiększenia skali działalności nie można 

wykluczyć, że Spółka będzie korzystała z finansowania bankowego. Zaostrzanie polityki 

kredytowej może wpłynąć negatywnie na plany inwestycyjne oraz na płynność finansową 

Spółki.  

Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji 

Ryzyko niestabilnego otoczenia prawnego wynika przede wszystkim z faktu wprowadzania 

częstych nowelizacji, a zarazem z występującego niejednokrotnie braku pełnej spójności 

w zakresie interpretacji zapisów prawa. Wskazać także należy, że nie są wyjątkami sytuacje, 

w których obowiązujące przepisy prawa są ze sobą sprzeczne, co powoduje brak jasności 

w zakresie ich stosowania. Częste zmiany przepisów oraz równoległe funkcjonowanie 

różnych interpretacji przepisów prawa może mieć istotny wpływ na prowadzenie działalności 

gospodarczej. 

Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku surowców 

Istnieje ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku surowców, które Spółka ogranicza 

poprzez wdrożenie nowego systemu zarządzania relacjami z klientami, reorganizację 

działalności działu rolnego odpowiedzialnego za pozyskiwanie surowca, oraz stałe 

rozbudowywanie bazy surowcowej poprzez pozyskiwanie nowych dostawców zarówno 

z Polski, jak i spoza kraju.  

Ryzyko związane z rosnącą konkurencją na rynku detalicznym 

1. Konkurencja na rynku produktów ekologicznych rozwija się bardzo szybko, z uwagi na 

rosnące zainteresowanie klientów tego typu produktami i stosunkowo wysokimi 

potencjalnymi zyskami tak na etapie produkcji, jak i handlu. Obecnie rynek 

producentów i dystrybutorów jest nadal rozdrobniony i dopóki nie zacznie się proces 

konsolidacji trudno jest określić, która z firm konkurencyjnych może zagrozić 

dalszemu rozwojowi Symbio. Spółka jest jednym z największych w Polsce 

producentem certyfikowanych półproduktów wykorzystywanych do produkcji 

żywności ekologicznej oraz jednym z największych producentów i dystrybutorów 

ekologicznych produktów detalicznych. 
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2. W zakresie produkcji półproduktów ekologicznych Spółka konkuruje 

na międzynarodowym rynku z dostawcami z całego świata, gdzie znacząco rośnie 

konkurencja, zwłaszcza ze strony Turcji, Serbii a ostatnio również Bułgarii. 

Dotychczas wpływ rosnącej konkurencji producentów był równoważony rosnącym 

zapotrzebowaniem na produkty ekologiczne. Nie można jednak wykluczyć, 

że w przyszłości wzrastająca podaż doprowadzi do spadku cen, co negatywnie wpłynie 

na osiągane wyniki.  

 

Ryzyko związane z niepewną sytuacją makroekonomiczną w kraju i na rynkach 

eksportowych 

Wyniki uzyskiwane przez Spółkę uzależnione są od sytuacji makroekonomicznej oraz tempa 

wzrostu gospodarczego w krajach, w których sprzedajemy wyroby. W dobie obecnego 

kryzysu zmiany takie mogą następować szybko i niespodziewanie. Niekorzystne zjawiska 

zachodzące w otoczeniu gospodarczym, w tym spadek tempa wzrostu, wzrost inflacji 

i bezrobocia mogą niekorzystnie wpłynąć na popyt na produkty Spółki. W szczególności taki 

ujemny wpływ mogą mieć zachowania konsumentów objawiające się wyborem produktów 

niższej jakości, niespełniających norm ekologicznych, ale dostępniejszych cenowo. 

Ryzyko związane z ogólną polityką fiskalną państwa 

System podatkowy w Polsce cechuje się dużą zmiennością i brakiem spójności, a dodatkowo 

w interpretacji poszczególnych przepisów występuje brak jednolitych stanowisk zarówno 

zajmowanych przez organy skarbowe, jak i orzecznictwo sądowe. Powoduje to, iż polskie 

spółki narażone są na większe ryzyko aniżeli spółki działające w bardziej stabilnych 

systemach podatkowych. O ile zaistnieją okoliczności, w których organy podatkowe przyjmą 

interpretację przepisów podatkowych odmienną od przyjętej przez Spółkę, a będącej 

podstawą wyliczenia zobowiązania podatkowego, mogą mieć one negatywny wpływ na 

działalność Symbio, jej sytuację finansową, wyniki oraz perspektywy rozwoju. 

 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu 
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V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE „DOBRYCH PRAKTYK 

SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” 

 

http://www.symbio.pl/


Raport Roczny SYMBIO POLSKA S.A. za rok 2017 
 
 

37 

SYMBIO Polska S.A.                                                                                         www.symbio.pl                                        

VI. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA ZA ROK 2017 
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VII. WYNAGRODZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY 

Wynagrodzenie na rzecz Autoryzowanego Doradcy Dom Maklerski Capital Partners S.A. 

w 2017 r. wyniosło 24 000 zł. 

VIII. WYNAGRODZENIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

Łączna wartość wynagrodzenia Zarządu w 2017 r. wyniosła 649 647,58 zł. 

 

Łączna wartość wynagrodzenia Rady Nadzorczej w 2017 r. wyniosła 10 526,68 zł. 

http://www.symbio.pl/


Raport Roczny SYMBIO POLSKA S.A. za rok 2017 
 
 

41 

SYMBIO Polska S.A.                                                                                         www.symbio.pl                                        

IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE BIEGŁEGO 
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X. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
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