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Warszawa, 07 maja 2019 
 

Sprawozdanie 
Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. 

z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do 

pokrycia straty za rok obrotowy 2018. 
 
I. Informacje podstawowe 
 
Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/2018 z 27.11.2018 roku w sprawie 
wyboru Biegłego Rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 
obrotowy 2018, Zarząd ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. zawarł z Grażyną Cichosz, nr 
ewid. 9878, umowę na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 . 
 
Przedłożone do badania sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2018 do 
31.12.2018 zgodnie z art.45 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. składa się z: 
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 
- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie 
aktywów i pasywów wykazuje sumę  39.226.010,41 zł 
- rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 
2018 roku wykazującego stratę netto w kwocie 3.408.316,37 zł 
- zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 
roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 
3.408.316,37 zł 
- rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 
31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 
2.705.568,02 zł 
- dodatkowych informacji i objaśnień 
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 
31.12.2018r. 
 
 
II. Uwarunkowania dotyczące działalności Spółki w 2018r. 
Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim handel detaliczny. 
Podstawową działalnością Spółki jest prowadzenie największej ogólnopolskiej sieci 
delikatesów Organic Farma Zdrowia z ekologiczną i zdrową żywnością, kosmetykami i 
środkami czyszcząco-piorącymi, zlokalizowanych przede wszystkim w największych 
centrach handlowych w Polsce oraz na ulicach Warszawy.  
Na dzień 31.12.2018r. sieć Organic Farma Zdrowia składała się z 33 delikatesów (w tym 
sklepu internetowego Organic24.pl, ekosfera24.pl). Spółka zakłada, że głównym rynkiem 
odbiorców jego produktów w ciągu najbliższych lat jest rynek polski. 
  
 

Warsaw, 07 May  2019 
 

Report 
of the Supervisory Board of Organic Farma Zdrowia S.A. 

on the Assessment of the Financial Statement, Report of the Supervisory Board 
on the Company’s Activities and the Proposal of the Supervisory Board 

on Covering the Loss for the Financial Year 2018. 
 
I. Basic information 
 
Pursuant to the resolution of the Supervisory Board No. 14/2018 dated 27.11.2018  on 
the selection of an Expert Auditor to audit the Company’s financial statement for the 
financial year 2018, the Management Board of ORGANIC FARMA ZDROWIA S.A. 
concluded an agreement for the audit of the Financial Statement for the Financial Year 
2018 with Grażyna Cichosz, registration no. 9878. 
 
The Financial Statement for the Financial Year from 1 January 2018 to 31 December 
2018, submitted for audit in accordance with Article 45 of the Accounting Act dated 29 
September 1994, consists of: 
- introduction to the Financial Statement, 
- balance sheet prepared on 31 December 2018 with total assets and liabilities 
amounting to PLN 39.226.010,41 
- profit and loss account for the financial year from 1 January 2018 to 31 
December 2018 presenting a net loss of PLN 3.408.316,37 zł 
- list of changes in the Company’s equity for the financial year from 1 January 
2018 to 31 December 2018 indicating a decrease in equity by PLN 3.408.316,37 
- cash flow statement for the financial year from 1 January 2018 to 31 
December 2018 presenting a decrease in cash by PLN 2.705.568,02 
- additional information and clarification, 
- Report of the Supervisory Board on the Company’s Activities for the period 
from 1 January 2018 to 31 December 2018. 
 
II. Conditions of the Company's operations in 2018. 
The core business of the Company is mainly retail trade. 
The main activity of the Company consists in running the largest nationwide network 
of the Organic Farma Zdrowia delicatessen offering organic and healthy food, 
cosmetics and detergents, located mainly in the largest shopping centres in Poland and 
on the streets of Warsaw. 
As of 31 December 2018 the Organic Farma Zdrowia network consisted of 33 
delicatessen stores (including the Organic24.pl, ekosfera24.pl online shops). The 
company assumes that the Polish market is their main consumer market in the coming 
years.  
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III. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki  
Poniżej zaprezentowane są podstawowe wielkości ze sprawozdań finansowych: 

Pozycje 
2018 w 
tys. PLN 

2017 w 
tys. PLN 

ZMIANA 
WARTOŚCIOWO 

ZMIANA 
PROCENTO

WA 

Przychody netto ze sprzedaży 58 100 56 051 2 049 3,5% 

Koszty działalności operacyjnej 61 214 59 192 2 022 3,3% 

Amortyzacja 2 636 2 458 178 6,8% 

Zysk (strata) ze sprzedaży -3 113 -3 141 28 -0,9% 

Pozostałe przychody operacyjne 1 205 677 528 43,8% 

Pozostałe koszty operacyjne 1 544 1 825 -281 -18,2% 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 
[EBIT] 

-3 452 -4 289 837 -24,2% 

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) -816 -1 831 1 015 -124,4% 

Przychody finansowe 749 1 726 -977 -130,4% 

Koszty finansowe 705 1 874 -1 169 -165,8% 

Zysk (strata) brutto -3 408 -4 436 1 028 -30,2% 

Zysk (strata) netto -3 408 -4 436 1 028 -30,2% 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 719 -1 249 -2 470 66,4% 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 817 -5 863 3 046 -108,1% 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 830 10 475 -6 645 -173,5% 

Aktywa razem 39 226 41 092 -1 866 -4,8% 

Aktywa trwałe 29 716 29 256 460 1,5% 

Aktywa obrotowe 9 510 11 836 -2 326 -24,5% 

Należności krótkoterminowe 3 195 3 113 82 2,6% 

Należności długoterminowe 511 417 94 18,4% 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 733 5 438 -2 705 -99,0% 

Kapitał (fundusz) własny 7 064 10 472 -3 408 -48,2% 

Zobowiązania krótkoterminowe 7 395 9 764 -2 369 -32,0% 

Zobowiązania długoterminowe 22 906 17 823 5 083 22,2% 

Zysk/Strata netto na jedną akcję (w 
jednostkach zł) 

-0,76 -0,99 0,23 -30,2% 

Wartość księgowa na jedną akcję(w 
jednostkach zł) 

1,58 2,34 -0,76 -48,2% 

Liczba akcji przyjęta do wskaźnika EPS: 
2018/2017: 

4.482.326 4. 482.326 

III. Report of the Supervisory Board on the Assessment of the Company’s    
Financial Statement 
Below are presented the basic figures from the financial statements: 

Item 
2018 in 

thous. PLN 
2017 in 

thous. PLN 
VALUE 

CHANGE 
PERCENTAGE 

CHANGE 

Net revenues from sales 58 100 56 051 2 049 3,5% 

Operating expenses 61 214 59 192 2 022 3,3% 

Depreciation 2 636 2 458 178 6,8% 

Profit (loss) on sales -3 113 -3 141 28 -0,9% 

Other operating income 1 205 677 528 43,8% 

Other operating cost 1 544 1 825 -281 -18,2% 

Operating profit (loss) [EBIT] -3 452 -4 289 837 -24,2% 

EBITDA (operating income + 
depreciation) 

-816 -1 831 1 015 -124,4% 

Financial income 749 1 726 -977 -130,4% 

Financial cost 705 1 874 -1 169 -165,8% 

Gross profit (loss) -3 408 -4 436 1 028 -30,2% 

Net profit (loss) -3 408 -4 436 1 028 -30,2% 

Net operational cash flow -3 719 -1 249 -2 470 66,4% 

Net investment cash flow -2 817 -5 863 3 046 -108,1% 

Net financial cash flow 3 830 10 475 -6 645 -173,5% 

Total assets 39 226 41 092 -1 866 -4,8% 

Non-current assets 29 716 29 256 460 1,5% 

Current assets 9 510 11 836 -2 326 -24,5% 

Short-term receivables 3 195 3 113 82 2,6% 

Long-term receivables 511 417 94 18,4% 

Cash and other monetary assets 2 733 5 438 -2 705 -99,0% 

Own capital (funds) 7 064 10 472 -3 408 -48,2% 

Short-term liabilities 7 395 9 764 -2 369 -32,0% 

Long-term liabilities 22 906 17 823 5 083 22,2% 

Net profit/loss per one share (in PLN 
unit) 

-0,76 -0,99 0,23 -30,2% 

Book value per one share (in PLN 
units) 

1,58 2,34 -0,76 -48,2% 

Number of shares included in EPS: 
2018/2017: 

4,482,326 4,482,326 
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Rachunek przepływów pieniężnych 
Został sporządzony stosownie do wymaganego zakresu informacji określonych przez  
załącznik Nr 1 do ustawy o rachunkowości - metodą pośrednią w sposób wiarygodny, 
powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat.  
 
Zestawienie zmian w kapitale własnym  
Spółka wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 

3.408.316,37 zł, zgodnie z bilansem oraz księgami rachunkowymi. W roku obrotowym 

zakończonym 31.12.2018 roku nie miały miejsca zmiany w wysokości kapitału 

podstawowego. 

 
 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa Spółki. 
Rada Nadzorcza zgodnie z opinią Biegłego Rewidenta uważa, iż kontynuacja działalności 
Spółki w okresie kolejnych 12 miesięcy od dnia sprawozdań finansowych nie jest 
zagrożona. 
 
 
Ocena informacji dodatkowej i objaśnień  
Informacja dodatkowa obejmuje stosownie do postanowień zawartych w art.48 ustawy 
o rachunkowości dodatkowe informacje i objaśnienia, nie ujęte w bilansie oraz rachunku 
zysków i strat, pozwalające na ocenę sytuacji materialnej i finansowej Spółki oraz wyniku 
finansowego netto i rentowności. Dane ujęte w informacji dodatkowej wynikają z ksiąg 
rachunkowych i są wiarygodne. 
 
 
Wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami, opinią 
niezależnego Biegłego Rewidenta oraz komentarzem Zarządu dokonała oceny w/w 
sprawozdania  finansowego i stwierdziła, że badanie Sprawozdania Finansowego 
przeprowadzono zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 z 
późniejszymi zmianami.  
 
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o 
zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 do 
31.12.2018r..  
 
IV. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny  Sprawozdania Zarządu z działalności 
Spółki w 2018 roku. 
W sprawozdaniu Zarząd przedstawił między innymi: ogólne informacje o Spółce, 
charakterystykę jej działalności, sytuację kadrowo-płacową, sytuację majątkową,  
zadania inwestycyjne oraz sytuację finansową. Omówił szanse i zagrożenia dla 
działalności i dalszego rozwoju Spółki. 

Cash flow Statement 
It has been prepared according to the required scope of information specified in 
Appendix No. 1 to the Accounting Act – using an indirect method in a reliable manner, 
associated with the balance sheet and the profit and loss account. 
 
List of Changes in Equity 
The Company listed in a reliable way the items that contributed to a decrease in equity 
by the amount of PLN 3.408.316,37 , in accordance with the balance sheet and 
accounting books. In the financial year ended 31 December 2018, no change in the 
share capital was implemented. 
 
 
Economic and Financial Situation of the Company. 
The Supervisory Board, in accordance with the opinion of the Expert Auditor, believes 
that the continuation of the Company’s activities within the next 12 months from the 
date of the Financial Statements is not jeopardized. 
 
 
Assessment of Additional Information and Explanation 
In accordance with Article 48 of the Accounting Act, additional information includes 
additional information and explanation not included in the balance sheet and profit 
and loss account allowing for an assessment of the Company’s economic and financial 
standing, and its net financial results and profitability. The data included in additional 
information is based on the accounting books and it is reliable. 
 
 
Requests to the Ordinary General Meeting 
The Supervisory Board, having reviewed the above mentioned documents, the opinion 
of the independent Expert Auditor and the commentary of the Management Board, 
assessed the aforementioned Financial Statement and concluded that the audit of the 
Financial Statement was conducted in accordance with the Accounting Act of 29 
September 1994, as amended. 
 
Considering the above, the Supervisory Board requests the General Meeting to 
approve the Company’s Financial Statement for the period from 1 January 2018 to 31 
December 2018. 
 

 

IV. Report of the Supervisory Board on the Assessment of the Management Board 
Report on the Company's Activities in 2018. 
In the Report, the Management Board presented, among other things: general 
information about the Company, characteristics of its activities, personnel and payroll 
situation, material situation, investment tasks and financial situation. They discussed 
the opportunities and threats to the Company’s business and further development. 
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Zdaniem Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu sporządzone za okres od 01.01.2018r. 
do 31.12.2018r. jest przedstawione w sposób rzetelny i wyczerpujący.  
 
 
 
 
Wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Biorąc pod uwagę powyższe i ocenę działalności Zarządu Rada Nadzorcza wnioskuje do 
Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu i udzielenie 
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018r: 
Prezesowi Zarządu - Panu Sławomirowi Chłoniowi za okres od 01 stycznia 2018 do 31 
grudnia 2018r. 
Wiceprezesowi Zarządu - Panu Przemysławowi Tomaszewskiemu za okres od 01 
stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r. 
 
 
 
V. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny propozycji Zarządu w sprawie  
pokrycia straty netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018r. 
 
Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki z dnia 23.05.2019 o 
pokrycie straty netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 w kwocie 
3.408.316,37 zł z zysków wypracowanych w następnych latach obrotowych. 
 
 
Podpisy członków Rady Nadzorczej 
 

Michał Dąbrowski  
Przewodniczący  
 
Fausto Iori –  
Wiceprzewodniczący  
 
Fabio Brescacin – 
 Członek Rady 
 
Michael Anders –  
Członek Rady 
 
Wiktor Raszkowski- 
Członek Rady 

 

 
According to the Supervisory Board, the Management Board’s Report prepared for the 
period from 1 January 2018 to 31 December 2018 is presented in a reliable and 
exhaustive manner. 
 
 
 
Requests to the Ordinary General Meeting 
Taking into consideration the above and the assessment of the Management Board’s 
activities, the Supervisory Board requests the General Meeting to approve the 
Management Board’s Report and to acknowledge the fulfilment of duties for the 
financial year 2018 by: 
President of the Management Board – Mr Sławomir Chłoń for the period from 1 
January 2018 to 31 December 2018. 
Vice-President of the Management Board – Mr Przemysław Tomaszewski for the 
period from 1 January 2018 to 31 December 2018. 
 
V. Report of the Supervisory Board on the Results of the Assessment of the 
Management Board's Proposal on Covering the Net Loss for the Financial Year 
from 1 January 2018 to 31 December 2018. 
 
The Supervisory Board positively assesses the proposal of the Management Board 
dated 23 May 2019 to cover the net loss for the financial year from 1 January 2018 to 
31 December 2018 in the amount of PLN 3.408.316,37 from the profits generated in 
the following financial years. 
 
Signatures of the Supervisory Board Members 
 
Michał Dąbrowski  
Chairman 
 
Fausto Iori –  
Vice-Chairman 
 
Fabio Brescacin – 
Member of the Board 

 
Michael Anders –  
Member of the Board 

 
Wiktor Raszkowski- 
Member of the Board 
 

 


