Pozna6,23 maja 2022

SprawozdanaeZarzqdu z dziafalno6ci Biuro Plus SA za rok 2O2L

lnformacje finansowe
W 2O2t roku Sp6fka osiqgnqta nastqpujqce podstawowe wyniki:
o Warto66 przychodu ze sprzed a2y 9.492.867 ,0I zt (spadek o 25,68 %)
o Warto6i sumy bilansowej 4.083.872,60 zt (spad ek o 25,59%)
o Zysk netto osiqgnql warto66 46.4OL,O2 zl (spadek o 34.427,00 zll
o Koszty dziatalno6ci operacyjnei (z wytqczeniem warto6ci sprzedanych towar6w i
materiat6w) osiqgnqly warto5i 2.038.374,75 zt i spadty o 2,98% w stosunku do roku
poprzedniego
o WartoSi nale2noSci spadta o 1.389.2L6,27 zl, a warto(i zobowiqzaf spadta o
L376.617,612l'

,

Wskainiki finansowe ksztattowaly siq nastqpujqco:
- Rentowno66 aktyw6w - okreSlajqca proporcjQ wygenerowanego zysku, w stosunku do
zaanga2owanych aktyw6w spadta z 1.,47% w roku poprzedzajqcym rok obrotowy do
t,L4% w roku sprawozdawczym. Oznacza ona, 2e L,t4 zl zysku netto przypada na 1"00 zl
aktyw6w.

-

- okreSlajqca proporcjq wygenerowanego zysku, w
do zaanga2owanych kapitat6w wtasnych spadta z 4,4tYo w roku

RentownoSd kapitatu wlasnego

stosunku

poprzedzajqcym rok obrotowy do 2,58% w roku sprawozdawczym.

-

RentownoSi netto sprzeda2y - zalezno6i procentowa zysku netto do warto6ci
sprzeda2y spadta z poziomu 0,63% w roku poprzedzajqcym do 0,49% w roku
sprawozdawczym.

-

Zdolno5i sptaty zobowiqzari - ptynno6i | - informujqca o zdolnoici pokrycia
zobowiqzar{ kr6tkoterminowych aktywami biezqcymi przedstawia siq nastqpujqco: w
sprawozdaniu za rok 2O2l wynosi L,59 i wzrosta z 1,36 w poprzednim roku, co oznacza
zwiqkszenie poziom u pfynno6ci.

- Wskalnik ptynnoSci ll -

przedstawiajqcy zdolno66 pokrycia zobowiqza6
kr6tkoterminowych aktywami wfasnymi, z wyfqczeniem zapas6w wynosi 1,59 i ulegf
wzrostowiw por6wnaniu do roku ubieglego, w kt6rym wyni6st 1,34.

-

Wska2nik piynno5ci

lll

obrazujqcy mozliwo6i pokrycia zobowiqzari
kr6tkoterminowych 5rodkami pieniq2nymi ksztattuje siq na poziomie L,L4, w roku
ubiegtym wyni6st 1,09,

-

Szybko6i rotacji nale2no:ici informujqca o dtugo6ci okresu od momentu
zafakturowania do momentu uzyskania got6wki uksztattowafa siq na poziomie 95 dni.
Warto56 tego wskalnika pokazuje, 2e nastqpito skr6cenie tego okresu o 14 dni w
stosunku do roku ubiegtego.
- Szybko6i sptaty zobowiqzari

-

okre6lajqca szybkoS6 sptaty zobowiqzari z tytutu dostaw
i ustug, liczonq w dniach wynosi 84 dni i wskazuje na skr6cenie tego okresu w
por6wnaniu do wartodci z roku ubiegtego o 16 dni.

-

Wskalnik zwrotu kapital6w wtasnych - okres, w kt6rym zaanga2owany przez
wla6cicieli/udzialowc6w kapitat zwr6ci siq w postaci wypracowanego zysku wynosi w
roku sprawozdawczym 39 lat, w roku poprzednim wynosil23 lata.

-

Wskalnik pokrycia majqtku kapitatem wfasnym - udzial kapitat6w wiasnych w
finansowaniu majqtku wynosi 43,99% iwzr6st w stosunku do roku ubiegiego o niecale
10 pkt procentowych.
- Pokrycie aktyw6w trwatych kapitatem wfasnym - w roku obrotowym wynosi 291,43yo,
i zwiqkszyto siq w por6wnaniu do roku poprzedniego, w kt6rym wynosito 28L,3O%.

Trwatodi struktury finansowania - wskalnik na poziomie 0,46 oznacza,2e kapitaty stale
(o okresie sptaty powy2ej 1 roku od dnia bilansowego)finansujq aktywa w 46%.

-

Informacje podstawowe i organizacyjne.
Prezes a Zarzqdu. Funkcjq tq peinil od 1
stycznia 2019 do 30 wrze:inia 2O2L r. Pan Adam Siwiec, wytoniony w wyniku konkursu. W dniu
4 paidziernika 2019 r. Rada Nadzorcza podjqta uchwalq w sprawie powofania na okres 3
miesiqcy petniqcego obowiqzki Prezesa TarzEdu Sp6tki Biuro Plus S.A. cztonka Rady Nadzorczej
w osobie Pana Rafata Krqpy. Uchwalq Rady Nadzorczejz dnia 18 listopada 2O2tr. nastqpifo
skr6cenie okresu oddelegowania do Tarz1du Pana Rafata Krgpy do dnia 22 listopada2O2tr.
Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza powolala na stanowisko Prezesa Sp6tki Biuro Plus
S.A. Paniq lwonq Kqdzierskq. Zarzqd w dalszym ciqgu pozostal jednoosobowy.

W skfadzie Tarzqdu nastqpifa zmiana na stanowisku

W skfadzie Akcjonariuszy w 2O2L roku nie nastqpity zadne zmiany.
Sp6tka, zgodnie ze swoim celem dzialalnoSci, kontynuowata dziatania zwiqzane z zakupami
centra I nym i, obstugq kl i enta korporacyj nego, dzi ata noSciq m arketi ngowq.
I

Zatrudnienie na koniec 2O2I roku wyniosto 6 os6b, z jednq osobq Sp6tka wsp6tpracuje na
zasadzie umowy o dzieto w zakresie ustug lT oraz z jednq osobq na zasadzie umowy zlecenie
w zakresie dzialarl marketingowych. Jednoczeinie wystqpuje jeden wakat w Sp6tce.
Wynagrodzenie pracownik6w ulegto podwy2szeniu od t paidziernika 2O2L r.
W roku 2021 Sp6tka nie nabyta, ani nie zbywata udziat6w wtasnych. Na dzieri 3L grudnia 2021
r, nie posiadata udziat6w wtasnych.

W

2021,

r. sp6fka nie prowadzifa 2adnych dziataf w zakresie badari i rozwoju, zatem nie

odnotowala 2adnych osiqgniqi w tym zakresie.
Sp6ika nie posiada oddziat6w (zaklad6w).

Wplyw pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na dzialanie i funkcjonowanie Sp6fki w 2021,
roku.
Funkcjonowanie Spolki
W zwiqzku z trwajqcym zagrozeniem spowodowanym pandemiq koronawirusa (COVID-L9),
Sp6tka kontynuowala dzialania majqce na celu zapobieganie mozliwoSci pojawienia siq i
ewentualnego rozprzestrzenienia infekcji w strukturach. Trezygnowano z wyjazd6w
stu2bowych i odwofano spotkania w siedzibie sp6tki. Odwotane zostaty udziaty w targach oraz
konferencjach, zar6wno krajowych, jak i zagranicznych, a komunikacja z klientami i
kontrahentami zostafa przeniesiona do sieci.

W nastqpstwie pandemii na poczqtku roku nie odbyty siq zadne spotkania z dostawcami.
Pierwsze spotkania, w opcji hybrydowej (czq56 uczestnik6w byta obecna na spotkaniu
fizycznie, czqic za pomocq potqczeri online), odbywaty siq w pofowie roku, w kontek6cie
planowanego wydania katalogu. Spotkania te miaty na celu utrzymanie obecnych relacji i
kontyn ua cj i obecnoSci dostawc6w w pla nowanych wydawn ictwach.
W zwiqzku z obostrzeniami izagro2eniem pandemicznym w 2O2tr. nie odbylo siq tradycyjne
szkolenie dla oddziat6w i spotkanie z dostawcami Biuro Plus.

W pierwszej polowie roku kontynuowano pracq w trybie ,,home office". W drugiej pofowie
roku zesp6l wr6cit do pracy w trybie stacjonarnym.
Dzialania rynkowe.
Biuro Plus S.A. zostafo zaproszone do zto2enia oferty w 19 zapytaniach ofertowych / o cenq.
Jedno z postqpowafi zakoriczyto siq podpisaniem umowy. Spadek obrot6w na Kliencie
Korporacyjnym wyn i6 sl L9%.
W drugiej polowie roku pojawit siq bardzo widoczny trend wzrostu cen u dostawc6w oraz
koszt6w logistycznych, co przelo2yto siq na zwiqkszenie mar2y rynkowych.

Pomimo pandemii, podobnie jak w poprzednim roku Sp6lka podjqla decyzjq o wydaniu
kolejnej edycji katalogu ,,Edukacja i kreacja" oraz katalogu biurowego, w kt6rym
kontynuowano wzrost znaczenia bran2 rozwojowych, jak artykuly spo2ywcze i higieniczne.
Podq2ajqc za trendami rynkowymi, w katalogu biurowym utworzyliSmy nowy dziaf ,,Ekologia
w pracy", kt6ry zostal pozytywnie przyjqty przez rynek. Dziat ,,antycovidowV", kt6ry zostal
utworzony w poprzedniej edycji katalogu, byf kontynuowany. W zakresie marketingowym
kontynuowano projekt gazetek centralnych.
Efektem pandemii byt potq2ny wzrost koszt6w frachtu oraz niedostqpno6i kontener6w, czego
konsekwencjq byt brak zam6wieri produkt6w marki wtasnej importowanych z Chin.

Powr6t pracownik6w do biur, praca hybrydowa, spowodowaly,2ebran2a biuro serwiszaczqla
wzrasta6 w stosunku do roku ubieglego. lstotna jest zmiana w produktach - o ile w 2020 roku

prym wiodfy produkty z dzialu ,,antycovidowego", o tyle

w 2O2L r. znaczenie tej grupy
produktowej spadto, a wzrosly typowe produkty biurowe, higieniczne oraz spo2ywcze. Wzrost
obrotu w 2A2L w sp6tce o LO % to r6wniez efekt wzrostu cen w 4 kwartale 2021 roku,
szczeg6lnie papieru ksero oraz produkt6w z polipropylenu.
Rynek i sytuacjo mokroekonomiczno.
W zwiqzku z sytuacjq pandemicznA na 6wiecie w roku 2O2L zaczqly pojawiai siq trudno5ci z
dostqpno6ciq produkt6w majqcych w sktadzie polipropylen, co dla bran2y biuro serwis
oznaczalo braki lub znaczEcy wzrost cen wielu towar6w. Spowodowane to byto ograniczeniem
skali produkcji przez rafinerie, wiqc powstato mniej substancji wykorzystywanych w produkcji
plastiku. Podczas gdy popyt na tworzywa nie spadt. Drugq grupq towarowq, kt6ra zaczqta
odnotowywai wzrosty cen oraz trudno6ci z dostqpnoSciq byty artykuty papiernicze, w
szczeg6lno6ci papier kserograficzny oraz opakowaniowy. Pod koniec roku ceny zmieniaty siq
ju2 w niespotykanym dotqd tempie. Powodem byly m.in. zamkniqcie fabryk oraz strajki w
europejskich fabrykach papieru, zmiana linii produkcyjnych z papieru kserograficznego na
opakowania, brak kontener6w i nieustajqcy wzrost cen fracht6w.

Wpfyw pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na dzialanie i funkcjonowanie Sp6fki w 2022
roku.

od 20 lat

spowolnienie gospodarki, wzrost bezrobocia, zahamowanie
konsumpcjonizmu bqdzie miato bardzo du2y wplyw na sytuacjq makroekonomicznq w 2022 r.
Pierwsze

Wzrost cen, brak gwarancji cen i dostaw, a czqsto zerwanie laricuch6w dostaw powodujq
ograniczenie w podpisywaniu um6w dtugoterminowych oraz zmuszajq do wypowiadania
dotychczasowych um6w na niekorzystnych warunkach (umowa przetargowazPZU, podpisana
w 2O2O r. na 36 miesiqcy).
Jednoczeinie, aby zapewnii stany magazynowe, konieczne jest zamro2enie prawie rcO%
wiqkszej iloSci got6wki, na co nie ka2dy jest przygotowany finansowo. Przedsiqbiorcy majq
mniejsze mo2liwo6ci inwestycyjne i zakupowe, Wptywa to na mniejszq konkurencyjno6i na
rynku.
W zwiqzku ze wzrostem cen i coraz wy2szymi mar|ami, wynikajqcymi z braku gwarancji cen i
dostqpno6ci, klienci dokonujq zakup6w w duzej mierze tylko tych podstawowych, niezbqdnych
do funkcjonowania. Bqdzie miato to wpfyw na branze biuro serwis, w kt6rej spadnq obroty na
a rtykutach,,d rugiej" potrzeby.

Wplyw wybuchu wojny

w Ukrainie na dzialanie i

funkcjonowanie Jednostki (finanse,
(m.in.
dzialalno66 operacyjna) w roku 2022 rok
w kontekScie wplywu wojny na sytuacjq
gospodarczq w Polsce, Europie i na Swiecie, wplywu sankcji gospodarczych naloionych na
Rosjq i BiaforuS).
Sytuacja geopolityczna wplynqla na ograniczenie restrykcji covidowych w Polsce i Europie. A
jednocze6nie w Chinach na poczqtku kwietnia 2022r. z powodu pandemiizostalwprowadzony
kolejny lockdown. Skutki tego bqdq odczuwalne w drugiej potowie roku, w postaci kolejnych

podwy2ek cen fracht6w, braku kontener6w, braku dostqpno5ci towar6w i podzespot6w, a co
za tym idzie, kolejne podwy2ki cen produkt6w koricowych.
Dzialania wojenne w Ukrainie spowodowaly wzrost cen ropy, a co za tym idzie - wzrosty cen
ustug logistycznych, zar6wno po stronie dostawc6w, jak i naszej, czego konsekwencjq sq
czqstsze podwy2ki cen towar6w.
Efektem wojny sq r6wniez podwy2ki cen gazu, co razem z szalejqcymi cenami ropy wptywajq
na wzrost cen, zar6wno po stronie zakupu jak i sprzedazy.
Na rynku rosyjskim i ukrairiskim umiejscowione sq fabryki produkujqce papier, pulpq i artykuty
higieniczne. W zwiqzku z dziataniami wojennymi musiaty zawiesi6 dzialalnoS6, w zwiqzku z tym
kolejne towary trzeba sprowadzai z rynk6w zachodnich, gdzie surowiec jest znacznie drozszy,
a

jego dostqpno6i jest ograniczona.

Rekordowa inflacja w Polsce przekiada siq na dziatalno56 operacyjnq , gdyiwzrost cen towar6w
i ustug powoduje ograniczenie decyzji zakupowych przez klient6w.

W zwiqzku z nato2onymi sankcjami na firmy z kapitalem rosyjskim, pojawiajq siq sytuacje
zablokowania platnodci, a tym samym zadtu2enia po stronie niekt6rych klient6w, kt6rych
odzyskanie wiq2e siq z dtuzszym przedzialem czasowym.

Podsumowanie, planowany rozw6j Sp6lki w 2O22 roku

ijej

sytuacja finansowa.

Najwa2niejsze cele na rok 2022
W zwiqzku z brakiem gwarancji cen i dostqpno5ci towar6w, zerwaniem laricuch6w dostaw,
chcemy edukowai Klient6w Korporacyjnych w zakresie dostosowania zapis6w w SWZ i
umowach, umo2liwiajqcych stosowanie mechanizmu korekty cen towar6w o realne wskalniki
oraz skr6cenie okresu obowiqzywania um6w. W ten spos6b bqdziemy dEZVi do realizacji
kolejnego celu, kt6rym jest pozyskanie Klient6w Korporacyjnych na dogodnych warunkach,
dostosowanych do niestabilnej rzeczywisto5ci cenowej i dostqpu produkt6w, a co za tym idzie,
zwiqkszenie obrot6w na Klientach Korporacyjnych oraz poprawa rentowno6ci sprzedazy.
Kolejnym waznym dla nas celem jest uniezale2nienie siq od rynk6w wschodnich w zakresie
produkcji marki wlasnej, w tym celu bqdziemy dqiyi do kontrakt6w z polskimi lub
europejskimi prod ucentami.
W zwiqzku z trudno6ciami i ograniczeniami w dostqpie do papieru ksero, kt6ry jest jednym z
podstawowych towar6w w naszym obrocie, szukamy alternatywnych lr6del dostaw, np. z
Indii, kt6re sq producentem papier6w ekologicznych, ztrzciny cukrowej.
Bqdziemy r6wnie2 kontynuowai dywersyfikacjq kierunk6w sprzedazy grupy oraz
dywersyfikacjq dostawc6w, a tak2e rozszerzenie wsp6tpracy z kluczowymi klientami.
Efektem powy2szych dziafari ma byi osiqgniqcie dodatniego wyniku na dzialalno6ci
operacyjnej Sp6tki.

Sp6tka z zysk6w wypracowanych w poprzednich latach dzialalno6ci utworzyta kapitaty
zapasowe i rezerwowe, w lqcznej wysokoSci powyzej 1.330 tys. PLN, kt6re pozwolq jej w
pokryi ewentualna stratq, bqdqcq skutkiem dzialan wojennych na Ukrainie.

Wskalniki ptynno6ci finansowej, Srednia wartoS6 Srodk6w pieniq2nych pozostajqca na
rachunkach bankowych oraz przyjqte zasady regulowania zobowiqzaf, pozwalajq
prognozowai,2e nie jest takze zagro2ona pfynno6i finansowa sp6lki.
W zakresie finansowym Sp6fka przewiduje osiqgniqcie podobnego przychodu ze sprzeda2y,
jednoczeSnie dq2qc do poprawy rentowno6ci. Struktura bilansu i 2r6dla finansowania
pozostanq na zbli2onym poziomie.

