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Skład Zarządu
Krzysztof Trochim - prezes zarządu.

Skład Rady Nadzorczej
Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej,
Zbigniew Lipieta – wiceprzewodniczący rady nadzorczej,
Krzysztof Olbrycht – sekretarz rady nadzorczej,
Tomasza Sierakowski – członek rady nadzorczej,
Dariusz Kurpiewski – członek rady nadzorczej.

Pismo zarządu do Akcjonariuszy
Rok 2018 był piątym pełnym rokiem eksploatowania inwestycji oddanych do użytku w 2013 roku, po
przeprowadzeniu emisji akcji serii B.
Przychody w 2018 roku w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o ok. 1,8 %, natomiast zysk
netto był większy o ok. 44%. Istotnie wyższy zysk netto przy zachowaniu nie zmienionych istotnie
przychodów dowodzi, że zgodnie z zamierzeniem Spółka realizuje produkcję wyrobów z większą
marżą zysku.
Spółka płaci podatek dochodowy. Ulgi z tytułu strat w latach ubiegłych zostały rozliczone.
Na koniec roku 2018 zatrudnienie wyniosło 58 osób (tj. 58,00 etatu), a na koniec 2017 roku – 59
osób (tj. 58,75 etatu), czyli zatrudnienie zmniejszono o 1 osobę (o 0,75 etatu), tj. o 2%. Natomiast
wskaźniki zyskowności (mimo przyrostu amortyzacji) zwiększyły się o kilkadziesiąt procent.
W dniu 27.10.2017 Spółka opublikowała plan finansowy na lata 2017 – 2019 (Raport bieżący
13/2017) zakładający na 2018 rok przychody ze sprzedaży w wysokości 13.000.000 zł, a zysk brutto
w wysokości 680.000 zł. Za 2018 rok faktyczne wykonanie planu wyniosło: przychody ze sprzedaży –
ok. 12.422.000 zł, a zysk brutto k. 640.500 zł. Zdaniem zarządu realizacja wyników za 2018 rok nie
odbiega istotnie od prognozy.
W 2018 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 10 groszy za jedną akcję (w 2017 roku było to
6 groszy). Pozostałą zysku netto za 2017 rok, dzielonego w 2018 roku przeznaczono na spłatę
zobowiązań spółki. Zarząd będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały
w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok w ten sposób, aby w 2019 roku dokonać wypłaty
dywidendy w wysokości 13 groszy za jedną akcję, zgodnie z opublikowaną w dniu 26.01.2017 r.
polityką dywidendową zarządu (RB ESPI 02/2017). W dniu 26.04.2019 r. Zarząd złożył wniosek do
Rady Nadzorczej o pozytywne zarekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały
o wypłacie dywidendy tytułem podziału zysku za 2018 rok w wysokości 13 groszy za 1 akcję.
W związku z tym, na posiedzeniu w dniu 26.04.2019 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której treści
pozytywnie oceniono wniosek zarządu o wypłacenie dywidendy. Taka rekomendacja zostanie
przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki.
Zamierzoną realizację polityki dywidendowej w zakresie podziału zysku netto za 2018 rok
opublikowano w Raporcie bieżącym 1/2019 ESPI w dniu 26.04.2019 r.
Zarząd podtrzymuje prognozę wykonania planu finansowego na 2019 r., opublikowaną w dniu
25.01.2019 r. w Raporcie bieżącym nr 3/2019 EBI., tj. przychody ze sprzedaży – 13.000.000 zł, a zysk
brutto – 800.000 zł. W raportach okresowych kwartalnych Spółka dokonuje oceny stopnia wykonania
planu.

Szczegółowe dane finansowe i zestawienia tabelaryczne zaprezentowano w dalszej części niniejszego
raportu.

Prezes Zarządu
Krzysztof Trochim

Wybrane dane finansowe
Sporządzono na podstawie audytowanych ksiąg rachunkowych za 2018 r.
Poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono
według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty Euro obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
Rachunek zysków i strat – wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg średniorocznego kursu)
2018: EUR = 4,2669 PLN
2017: EUR = 4,2447 PLN
dynamika
zmiany
(PLN, %)
2018/2017

2018 r.

2018 r.

2017 r.

2017 r.

PLN

EUR

PLN

EUR

Przychody netto ze sprzedaży

12 422

2 911

12 204

2 875

+1,79

Wynik na sprzedaży

1 016

238

745

176

+36,38

Zysk/strata z dział. operacyjnej

1 003

235

819

193

+22,47

Zysk/strata brutto

641

150

430

101

+49,07

Zysk/strata netto

510

120

353

83

+44,48

Amortyzacja

859

201

781

184

+9,99

1 862

436

1 600

377

+16,38

EBITDA

Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg średniorocznego
kursu)
2018: EUR = 4,2669 PLN
2017: EUR = 4,2447 PLN
dynamika
zmiany
(PLN, %)
2018/2017

2018 r.

2018 r.

2017 r.

2017 r.

PLN

EUR

PLN

EUR

Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej

1 483

348

1 433

338

+3,49

Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej

-442

-104

-330

-78

-33,94

Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej

-1 161

-272

-1 064

-251

-9,12

Przepływy pieniężne netto

-120

-28

39

9

-407,69

Środki pieniężne na początek
okresu

170

40

131

31

+29,77

Środki pieniężne na koniec okresu

51

12

170

40

-70,00

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według
kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty Euro obowiązujących na ostatni dzień
okresu.
Bilans - wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg kursu na dzień bilansowy)
31.12.2018: EUR = 4,3000 PLN
31.12.2017: EUR = 4,1709 PLN
dynamika
zmiany
(PLN, %)
2018/2017
+6,46

2018 r.

2018 r.

2017 r.

2017 r.

PLN

EUR

PLN

EUR

5 276

1 227

4 956

1 188

849

197

830

199

+2,29

Aktywa obrotowe

2 948

686

2 647

635

+11,37

Zobowiązania długoterminowe

5 490

1 277

5 180

1 242

+5,98

Zobowiązania krótkoterminowe

2 019

470

2 738

656

-26,26

Suma bilansowa

13 146

3 057

13 285

3 185

-1,05

Kapitał własny
Należności krótkoterminowe

Przychody netto ze sprzedaży, EBITDA oraz wynik netto narastająco w 2018 r. oraz 2017 r. (tys. zł)
14000
12422

12204
12000
10000
8000
6000
4000
2000

1862

1600

510

353
0
2017 r.
Przychody netto

2018 r.
EBIDTA

Wynik netto

Przychody netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2009 – 2018 (tys. zł)
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W ciągu 10 lat, od nabycia Emitenta przez obecnych Akcjonariuszy (09.2009 r.), przychody Emitenta
systematycznie rosną.

Wynik netto Emitenta w latach 2009 – 2018 (tys. zł)
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Spółka od ośmiu lat generuje zysk netto, natomiast w ostatnich pięciu latach są one istotnie wyższe,
w porównaniu do poprzednich okresów.

Wynik EBITDA Emitenta w latach 2009 – 2018 (tys. zł)
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Wraz ze wzrostem przychodów, podstawowa fabryczna działalność Emitenta generuje coraz wyższe
zyski i marże, jednocześnie przy zachowaniu względnie stałego poziomu zatrudnienia. Emitent
systematycznie generuje coraz wyższe przepływy gotówkowe.

Amortyzacja Emitenta w latach 2009 – 2018 (tys. zł)
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Emitent w ostatnich latach intensywnie rozwijał podstawową działalność produkcyjną co wiązało się
z ponoszeniem wysokich nakładów inwestycyjnych.

Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Sprawozdanie zarządu za 2018 r.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego sprawozdania finansowego za 2018 r.

ul. Pelczara 6C/8
35-312 Rzeszów

Tel. +48 17 852 22 38
Fax +48 17 853 44 74
e-mail: biuro@rs.rzeszow.pl
www.rs.rzeszow.pl

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu Biofactory Spółki Akcyjnej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Biofactory Spółki Akcyjnej
(„Spółka”), które składa się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na
dzień 31 grudnia 2018 roku o sumie bilansowej 13 146 tys. zł oraz rachunku zysków i strat
wykazującego zysk netto w kwocie 510 tys. zł, zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego
zwiększenie kapitału o kwotę 320 tys. zł, rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie
stanu środków pieniężnych o kwotę 120 tys. zł za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe").
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia
2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r.
o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości" - Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem
Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie krajowych standardów badania (700 (Z), 701, 705
(Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)) oraz nr 2041/37a/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie krajowych
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standardów wykonywania zawodu („KSB") oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz.U.
2017 poz. 1089 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana
w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania
finansowego.
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej
Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr
2042/38/2018 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz
z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.

Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują
one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się
w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu
naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których
uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami
ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania

Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy

Wycena i prezentacja rzeczowych aktywów trwałych
stanowiących 77 % sumy bilansowej

Uzyskaliśmy zrozumienie przyjętych zasad rachunkowości
oraz ich poprawne zastosowanie poprzez:
- ocenę przyjętej metody amortyzacji,
- weryfikację
poprawności
stosowanych
stawek
amortyzacyjnych,
- zrozumienie i ocenę systemu kontroli wewnętrznej
w procesie wyceny rzeczowych aktywów trwałych,
Sprawdziliśmy kompletność i prawidłowość ujawnień
dotyczących rzeczowych aktywów trwałych.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
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majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy
o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę
przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną aby
umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo
zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub
zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej jest zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem
pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące
istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane
za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na
decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub
obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
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- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych
dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami,
która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności.
Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie
uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze
wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania
biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka
zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2018 roku („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu
korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności będącego częścią
Raportu Rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku („Raport roczny”) (razem
„Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie
z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie
z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku
z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem
z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym
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lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli
na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności,
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem
zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie
z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Spółka
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.

Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania,
a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne
zniekształcenie w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą
Spółki.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności
Spółki:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje
określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect wynikających z Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2019.623 t.j.). Ponadto, naszym zdaniem, informacje
zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie
przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Agnieszka Lew.
Działający w imieniu firmy audytorskiej ReVISION- RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą
w Rzeszowie wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3510, w imieniu której kluczowy
biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe
Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka Lew
Date / Data:
2019-04-26 08:19

Agnieszka Lew, nr w rejestrze 11556
Rzeszów, dnia 26 kwietnia 2019 roku
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Oświadczenie zarządu o audytorze
Zarząd BIOFACORY SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami
prawa oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali
warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami
prawa krajowego.
Krzysztof Trochim
prezes zarządu

Jednostki grupy kapitałowej
Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.
Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.

Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu
Akcjonariusze BIOFACTORY SA
Dariusz Kurpiewski (5)
Kazimierz Szot (1) (5)
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1)
Zbigniew Lipieta (2) (5)
Tomasz Sierakowski (2) (5)
Witold Osadca (2)
ESPES Sp. z o.o. w Opacz Kolonii (2)
Krzysztof Olbrycht (3) (5)
Beata Olbrycht (3)
Krzysztof Trochim (4)
Pozostali
RAZEM
w tym:
1.580.000 akcji serii A
322.000 akcji serii B

Akcji i głosów
429.600
285.000
117.402
305.600
304.400
126.500
1.100
77.550
61.000
13.937
179.911

[%]
22,5867
14,9842
6,1726
16,0673
16,0042
6,6509
0,0578
4,0773
3,2072
0,7328
9,4590

1.902.000

100,0000

Kapitał zakładowy, w pełni opłacony 3.804.000 zł
1 akcja = 2 zł nominalnie
1 akcja = 1 głos

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Akcje serii B były obejmowane w 2012 roku po cenie emisyjnej
2,20 zł.
Uwagi:
(1) Kazimierz Szot jest powiązany kapitałowo i personalnie z SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie.
(2) Tomasz Sierakowski, Zbigniew Lipieta i Witold Osadca są powiązani kapitałowo
i personalnie z ESPES Sp. z o.o. w Opacz Kolonii.
(3) Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht działają wspólnie.
(4) Krzysztof Trochim jest Prezesem Zarządu, jednoosobowym zarządem Emitenta.
(5) Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego
Spółka w dniu 14.09.2012 r. w Raporcie Bieżącym EBI nr 6/2012 opublikowała Oświadczenie Zarządu
o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect.
W 2018 roku Spółka działała zgodnie z powołanym oświadczeniem.
We sierpniu 2018 roku w siedzibie spółki, odbyło się spotkanie akcjonariuszy. Zgromadzeni zwiedzili
fabrykę. Zarząd udzielił odpowiedzi na pytania. Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji
Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect. Tego typu spotkanie jest organizowane
corocznie.
Na stronie internetowej Spółka nie określiła swojej pozycji rynkowej – ze względu na brak ogólnie
dostępnych danych mogących być podstawą takiej analizy.
Spółka nie publikowała raportów miesięcznych, ze względu na małą skalę działalności podmiotu oraz
na stabilność funkcjonowania (działalność produkcyjna w zorganizowanym zakładzie przemysłowym)
i małą zmienność co do produkowanego asortymentu i zmiany podstawowych wskaźników
finansowych.

Krzysztof Trochim
prezes zarządu

