
                               
 

 

 

 

 

RAPORT ROCZNY ZA 2019 R. 
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Biecz, 30.04.2020 r. 

 

http://www.biofactory.pl/


Szanowni Państwo, 

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport roczny za 2019 r. 

  

Dane podstawowe spółki 

Firma BIOFACTORY Spółka Akcyjna 

Kraj Rzeczpospolita Polska 

Siedziba miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie 

Adres ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz 

Numer KRS 0000406961 

Oznaczenie sądu 
rejestrowego 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 492735335 

NIP 738-190-22-97 

LEI 259400LEFDNTVOF90L57 

Telefon +48 13 4471020 

Fax +48 13 4471067 

Adres email biuro@biofactory.pl 

Adres www www.biofactory.pl 

 

 

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. 
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Pismo zarządu do Akcjonariuszy 
 
Rok 2019 był szóstym pełnym rokiem eksploatowania inwestycji oddanych do użytku w 2013 roku, po 

przeprowadzeniu emisji akcji serii B.  

Przychody w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o ok. 8,15 %, natomiast zysk 

netto był mniejszy o ok. 9,41 %. Jest to efekt zmniejszenia rentowności sprzedaży. Szczegółowe 

przyczyny opisano w kwartalnych raportach spółki, dotyczących 2019 roku.  

Spółka płaci podatek dochodowy. Ulgi z tytułu strat w latach ubiegłych zostały rozliczone.   

Spółka zakończyła budowę hali produkcyjnej o powierzchni ok. 380 m2. Jednakże ta inwestycja nie 

wpływa bezpośrednio na sprzedaż, lecz istotnie polepsza warunki pracy. Do nowego budynku 

przeniesiono produkcję fryzów bukowych, a poprzednią halę zamieniono na magazyn.  

Na koniec roku 2019 zatrudnienie wyniosło 59 osób (tj.  59 etatów), a na koniec 2018 roku –   58 osób 

(tj. 58 etatów), czyli zatrudnienie zwiększyło się o 1 osobę (o 1 etat), tj. o 1,70 %.  

 

Rada Nadzorcza Spółki Biofactory SA z siedzibą w Bieczu, na wniosek Prezesa Zarządu, w dniu 

29.01.2020 r. przyjęła skorygowany plan finansowy:  

a) na rok 2020: przychody 14.000 tys. zł, zysk brutto 650 tys. zł,  

b) na rok 2021: przychody 15.000 tys. zł, zysk brutto 700 tys. zł. 

W związku z epidemią oraz kryzysem gospodarczym, zdaniem zarządu realizacja planowanych 

wyników w 2020 roku jest poważnie zagrożona.  W pierwszym kwartale 2020 roku zrealizowano 

stratę w wysokości 64 tys. zł.  

Ze względu na dużą niepewność danych do prognozowania spółka nie ma możliwości podania 

przewidywanych danych finansowych na 2020 rok.  

 

W 2019 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 13 groszy za jedną akcję, tytułem podziału 

zysku za 2018 rok. W poprzednich dwóch latach również wypłacano dywidendę. Zarząd będzie 

wnioskował do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 

rok w ten sposób, aby przeznaczyć cały zysk netto na kapitał zapasowy.  

 

Zarząd podjął szereg kroków w celu minimalizacji strat. Szczegółowy wykaz znajduje się w dalszej 

części raportu. Spółka planuje utrzymać zatrudnienie na nie zmienionym istotnie poziomie.   

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 2019 r. i 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 

2019: EUR = 4,3018 PLN 

 2018 r. 2018 r. 2019 r. 2019 r. 
dynamika 

zmiany  
(PLN, %) 

2019/2018 PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 12 422 2 911 13 434 3 123 +8,15 

Wynik na sprzedaży 1 016 238 848 197 -16,54 

Zysk/strata z dział. operacyjnej 1 003 235 925 215 -7,78 

Zysk/strata brutto 641 150 574 133 -10,45 

Zysk/strata netto 510 120 462 107 -9,41 

Amortyzacja 859 201 866 201 +0,81 

EBITDA 1 862 436 1 791 416 -3,81 

 

Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg średniorocznego 

kursu) 

2018: EUR = 4,2669 PLN 

2019: EUR = 4,3018 PLN 

 
  

2018 r.  2018 r. 2019 r. 2019 r. 
dynamika 

zmiany 
(PLN, %) 

2019/2018 PLN EUR PLN EUR 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

1 483 348 1 358 316 -8,43 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-442 -104 -848 -197 +91,86 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

-1 161 -272 -537 -125 -53,75 

Przepływy pieniężne netto -120 -28 -27 -6 -77,50 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

170 40 51 12 -70,00 

Środki pieniężne na koniec okresu 51 12 24 6 -52,94 

 



 

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 

31.12.2019: EUR = 4,2585 PLN 

 
2018 r. 2018 r. 2019 r. 2019 r. 

dynamika 
zmiany  

(PLN, %) 
2019/2018 PLN EUR PLN EUR 

Kapitał własny 5 276 1 227 5 490 1 289 +4,06 

Należności krótkoterminowe 849 197 737 173 -13,19 

Aktywa obrotowe 2 948 686 3 268 767 +10,86 

Zobowiązania długoterminowe 5 490 1 277 5 443 1 278 -0,86 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 019 470 2 381 559 +17,93 

Suma bilansowa 13 146 3 057 13 627 3 200 +3,66 

 

Przychody netto ze sprzedaży, EBITDA oraz wynik netto narastająco w 2018 r. oraz 2019 r. (tys. zł) 
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Przychody netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2009 – 2019 (tys. zł) 

 

W ciągu 11 lat, od nabycia Emitenta przez obecnych Akcjonariuszy (09.2009 r.), przychody Emitenta 

systematycznie rosną. 

 

Wynik netto Emitenta w latach 2009 – 2019 (tys. zł) 

  

Spółka od dziewięciu lat generuje zysk netto, natomiast w ostatnich pięciu latach są one istotnie 

wyższe, w porównaniu do poprzednich okresów. 
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Wynik EBITDA Emitenta w latach 2009 – 2019 (tys. zł) 

 

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 – 2019 (tys. zł) 

 

Emitent w ostatnich latach intensywnie rozwijał podstawową działalność produkcyjną co wiązało się  

z ponoszeniem wysokich nakładów inwestycyjnych. 
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Kryzys gospodarczy i epidemiczny od 2020 roku 

Ze względu na brak wiedzy jak długo potrwają ograniczenia gospodarcze spowodowane  epidemią, 

nie ma podstaw do prognozowania wyników finansowych Spółki w 2020 roku i najbliższej przyszłości.  

Sytuacja Emitenta zależy przede wszystkim od popytu na krajowym rynku budowlanym oraz 

europejskim rynku meblarskim. Zdaniem zarządu w 2020 roku Spółka zachowa płynność finansową  

i nie planuje istotnie ograniczyć zatrudnienia. W celu przygotowania przedsiębiorstwa na okres 

kryzysu podjęto następujące działania: 

- trwają przygotowania do pozyskania z Polskiego Fundusz Rozwoju pożyczki w wysokości około 750 

tys. zł, z możliwością umorzenia w istotnej części, 

- odroczono spłatę rat kapitałowych kredytów inwestycyjnych na okres 6 miesięcy, 

- złożono wniosek o odroczenie składek ZUS na okres 3 miesięcy, 

- wynegocjowano obniżkę cen prądu o 6,5%,  

 - wynegocjowano obniżkę cen drewna ze Słowacji o ok. 5%, począwszy od maja 2020 roku.  

Na dzień publikacji raportu pracownicy spółki nie przebywają na kwarantannach ani nie chorują na 

Covid-19. 

Sytuację Spółki opisano w Raporcie Okresowym Kwartalnym, opublikowanym w tym samym dniu, co 

Raport Okresowy Roczny za 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





































































 

 













 

 



 











 



 

Oświadczenie zarządu o audytorze 

Zarząd BIOFACTORY 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 Akcji i głosów [%] 

Dariusz Kurpiewski (4) 429600 22,5867 

Kazimierz Szot (1) (4) 285000 14,9842 

SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie (1) 117402 6,1726 

Zbigniew Lipieta (4) 306902 16,1358 

Tomasz Sierakowski (4) 304400 16,0042 

Witold Osadca 126500 6,6509 

Krzysztof Olbrycht (2) (4) 77761 4,0884 

Beata Olbrycht (2)  61000 3,2072 

Krzysztof Trochim (3) 19020 1,0000 

Pozostali 174415 9,1700 

     

RAZEM 1.902.000 100,0000 

w tym:  
  

1.580.000 akcji serii A 
  

   322.000 akcji serii B 
  

   

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) Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht działają wspólnie.  
(3) Krzysztof Trochim jest Prezesem Zarządu, jednoosobowym zarządem Emitenta.   
(4) 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 2019 roku Spółka działała zgodnie z powołanym oświadczeniem. 

We sierpniu 2019 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   

    

 

http://newconnect.pl/index.php?page=get_ebi_file&id=36200
http://newconnect.pl/index.php?page=get_ebi_file&id=36200

