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Szanowni Akcjonariusze, 
wraz z niniejszym listem przekazuję do Państwa wiadomości jednostkowe sprawozdanie Broad gate S.A. 
oraz skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Broad gate za 2019 rok. 
 
W 2019 roku, działalność Grupy Kapitałowej Broad Gate skupiała się na zmianie strategii prowadzonej 
działalności. Zmiana ta związana jest przede wszystkim z działalnością operacyjną spółki zależnej od 
spółki Broad Gate S.A. - ADVAG OOO oraz MASTER OOO. W 2019 roku nastąpiła również reorganizacja 
Grupy mająca na celu optymalizację jej działalności. Spółka Broad Gate S.A została bezpośrednim 
właścicielem Spółki MASTER OOO natomiast w kwietniu 2020 roku spółka ADVAG OOO została 
sprzedana. 
 
Obecnie Grupa świadczy pełen zakres usług rolniczych, od zarządzania agroaktywami, przez produkcję 
olejów wysokojakościowych (rzepak, słonecznik), badanie jakości gleby, aż do optymalizacji upraw. 
Grupa świadczy również usługi m.in. w zakresie zarządzania produkcją rolną i prowadzeniem 
gospodarstw rolnych na terenie Rosji (m.in. 10.000 ha gospodarstw w Obwodzie Kaliningradzkim), 
transportu produktów rolnych, ich dystrybucji, odkupu, przetwarzania i sprzedaży do odbiorców 
końcowych, w tym odbiorców z obszaru Unii Europejskiej. 
 
Spółka z powodu reorganizacji Grupy Broad Gate S.A w 2019 roku nie prowadziła działalności handlowej. 
Z tego powodu w 2019 roku poniosła stratę na dzielności operacyjnej w wysokości  
872.056,55 zł a wynik zamknął się stratą netto w wysokości 38.058.516,73 zł wynikającą głównie  
z dokonanej korekty ceny nabycia udziałów Spółki MASTER OOO.  Korekta została dokonana  
w związku z błędnie ustaloną ceną nabycia udziałów MASTER LLC. Spółka na koniec 2019 roku wykazała 
sumę bilansową w wysokości 29.837.760,37 zł. 
 
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Broad Gate S.A. w 2019 roku wyniosły 
61.514.784,79 zł. Koszty działalności operacyjnej wynosiły 58.547.882,00zł, co pozwoliło Grupie 
zanotować zysk ze sprzedaży na koniec 2019 roku w kwocie 2.966.902,79zł, a wynik zamknął się stratą 
netto w wysokości 36.518.206,98zł wynikającą głównie z dokonanej korekty ceny nabycia udziałów 
Spółki MASTER OOO. Skonsolidowana suma bilansowa Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2019 roku 
wyniosła 55.274.090,62 zł, wobec 88.727.551 zł na koniec 2018 roku. 
 
Jestem przekonany, że uporządkowanie aktywów Grupy oraz dobre wyniki na sprzedaży realizowane 
przez samą Spółkę oraz na poziomie Grupy uzasadniają decyzję o powstaniu oraz dalszego rozwoju 
Grupy, m.in. inwestycje związane z zakładem produkującym olej słonecznikowy. W przyszłych latach 
nasza strategia powinna znacząco poprawić wynik finansowy oraz wpłynąć na zwiększenie rynkowej 
wyceny Spółki oraz Grupy Kapitanowej. 
 
Z poważaniem, 
Alec Fesenko 
Prezes Zarządu 


