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Sprawozdanie Zarządu 

Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Biłgoraju 

z działalności Spółki w 2020 roku 

 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok 2020, dwudziesty siódmy rok funkcjonowania Biłgorajskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. 30 czerwca 2020 roku odbyło się poprzednie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Biłgoraju. WZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Zarząd i członkowie Rady Nadzorczej 
otrzymali absolutorium z wykonywanej w 2019 roku pracy.  
 
Zarząd wykonał wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie.  
 
Sprawozdanie z działalności Spółki w 2019 roku i informacje o podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
uchwałach zostały przez Zarząd Spółki zgłoszone do Sądu Rejestrowego i odnotowane w KRS.  
 
Aktywność swoją Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizowała w 2020 roku poprzez: 

 Fundusz Pożyczkowy 
 Fundusz Poręczeniowy 
 Ośrodek Doradztwa i Szkoleń 
 Centrum Informacji i Obsługi Biznesu / Punkt Konsultacyjny 

 

Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. 

Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. (utworzony decyzją Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy BARR S.A. w 2002 roku) 
funkcjonuje zgodnie z przyjętymi procedurami - w oparciu o zatwierdzone przez Radę Nadzorczą regulaminy.  
Kapitał własny Funduszu Pożyczkowego BARR S.A. ze środków własnych na koniec 2020 roku wynosił 3 360 000 zł. 
W 2020 roku Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. udzielił łącznie 236 pożyczek o łącznej wartości 57 280 827 zł. 
W 2020 roku Fundusz Pożyczkowy realizował następujące projekty: 

 

„Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego BARR SA” 

Realizacja projektu została zakończona 31.12.2016r. Umowa dofinansowania zakłada jednak pięcioletni okres trwałości 
Projektu, co nakłada na BARR SA obowiązek udzielenia w okresie następnych 5 lat, tj. do 31.12.2021 r. pożyczek 
przynajmniej na łączną taką samą kwotę. W okresie trwałości projektu, tj. od 01.01.2017 r. udzielono 170 pożyczek 
na łączną kwotę 16 304 768 zł (w tym jedna pożyczka z przychodów projektu w kwocie 500 000 zł). W dniu 
20.05.2020 r. podpisano Aneks do Umowy o dofinansowanie dotyczący min. opłat za zarządzanie, możliwości 
udzielania pożyczek płynnościowych. 
Na 31.12.2020 r. aktywne były 174 pożyczki na łączną kwotę kapitału 10 206 453,19 zł, w tym ze środków programu 
9 006 670,33 zł, z wkładu własnego BARR SA do programu 1 199 782,86 zł. 
 
Podział kapitału wg terminowości obsługi: 

Kapitał terminowy (w tym opóźnienia do 30 dni) 9 628 722,78 94,34% 

opóźnienia od 31 do 90 dni 57 922,49 0,57% 

opóźnienia powyżej 90 dni 145 419,57 1,42% 

wierzytelności windykowane 374 388,35 3,67% 

Razem  10 206 453,19 100,00% 

 
Obecny łączny poziom pożyczek, których opóźnienia w spłacie wynoszą powyżej 90 dni i pożyczek windykowanych nie 
rodzi ryzyka konieczności ich pokrycia po okresie spłat ze środków Spółki – w przypadku strat zostaną pokryte z 
przychodów wygenerowanych przez projekt. 
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„Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrument wsparcia 

funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” 

Okres budowy portfela zakończono 23.01.2015 r. W 2020 roku umowa była realizowana w części dotyczącej spłat 
pożyczek. 
Przychody BARR S.A. z tytułu udzielonych pożyczek wyniosły w 2020 roku 196,85 zł, narastająco od początku projektu 
- 121 265,03 zł. Na 31.12.2020 r. aktywna było 1 pożyczka z zadłużeniem 83 116,94 zł, w tym ze środków programu 
74 805,23 zł, a z wkładu własnego BARR SA do programu 8 311,71 zł. Umowa została przekazana do windykacji 
sądowej.  
 
Podział kapitału wg terminowości obsługi: 

Kapitał terminowy (w tym opóźnienia do 30 dni) 0,00 0,00% 

opóźnienia od 31 do 90 dni 0,00 0,00% 

opóźnienia powyżej 90 dni 0,00 0,00% 

wierzytelności windykowane 83 116,94 100,00% 

Razem  83 116,94 100,00% 

W przypadku spłat, uzyskane kwoty będą dzielone zgodnie z metrykami produktów (dla pożyczek w kwotach powyżej 
100 000 zł w proporcji 90/10). Udział BGK w spłacie będzie przelewany na rachunki BGK, natomiast udział BARR SA na 
rachunek bankowy Spółki. Dotychczas BARR SA nie poniosła strat / kar z tym związanych. 
 

„Fundusz Funduszy Województwa Lubelskiego” 

Instrument Finansowy – Pożyczka mała oraz Pożyczka Duża 

Umowa operacyjna Nr 2/RPLU/4517/2017/IV/DIF/042 z dnia 16.10.2017 r.  
13 kwietnia 2019 roku zakończył się okres budowy portfela w ramach zamówienia pierwotnego. 
Na 31.12.2020 r. aktywnych było 63 pożyczek z zadłużeniem 8 181 745,11 zł, w tym ze środków programu 
7 746 736,86 zł, a z wkładu własnego BARR SA do programu 435 008,25 zł. 
 
Podział kapitału wg terminowości obsługi: 

Kapitał terminowy (w tym opóźnienia do 30 dni) 7 958 902,47 97,28% 

opóźnienia od 31 do 90 dni 73 479,15 0,90% 

opóźnienia powyżej 90 dni 149 363,49 1,82% 

wierzytelności windykowane 0,00 0,00% 

Razem  8 181 745,11 100,00% 

Zgodnie z umową operacyjną szkodowość została ustalona na poziomie 20% limitu pożyczki małej i 20% limitu 
pożyczki dużej, czyli na poziomie odpowiednio 1 200 000 zł i 600 000 zł. Obecny łączny poziom pożyczek, których 
opóźnienia w spłacie wynoszą powyżej 90 dni i pożyczek windykowanych mieści się w limicie szkodowości. 
 
Umowa Operacyjna Nr 2/RPLU/1218/2018/III/DIF/114 z dnia 20.06.2018 r. 
2 stycznia 2020 roku zakończył się okres budowy portfela w ramach zamówienia pierwotnego. 
Spółka wykorzystała prawo opcji w ramach Pożyczki dużej i wykonała wskaźnik wypłaty środków w ramach limitu 
Pożyczki Dużej w 100%. Zakończyła się również budowa portfela w ramach pożyczki małej.  
Na 31.12.2020 r. aktywnych było 82 pożyczek z zadłużeniem 12 423 358,86 zł, w tym ze środków programu 
11 790 471,24 zł, a z wkładu własnego BARR SA do programu 632 887,62 zł. 
 
Podział kapitału wg terminowości obsługi: 

Kapitał terminowy (w tym opóźnienia do 30 dni) 12 351 574,49 99,42% 

opóźnienia od 31 do 90 dni 43 613,77 0,35% 

opóźnienia powyżej 90 dni 28 170,60 0,23% 

wierzytelności windykowane 0,00 0,00% 

Razem  12 423 358,86 100,00% 
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Zgodnie z umową operacyjną szkodowość została ustalona na poziomie 20% limitu pożyczki małej i 20% limitu 
pożyczki dużej, czyli na poziomie odpowiednio 1 600 000 zł i 800 000 zł. Obecny łączny poziom pożyczek, których 
opóźnienia w spłacie wynoszą powyżej 90 dni i pożyczek windykowanych mieści się w limicie szkodowości. 
 
Umowa Operacyjna Nr 2/RPLU/3619/2019/III/DIF/203 z dnia 17.09.2019 r. 
W dniu 17.09.2019 r. BARR SA podpisała trzecią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na 
wdrażanie Instrumentu Finansowego – Pożyczka Mała oraz Pożyczka Duża finansowanego ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość wsparcia wynosi 14 000 000 zł, w tym 
8 400 000 zł na Pożyczkę Dużą oraz 5 600 000 zł na Pożyczkę Małą. BARR SA skorzystał z Prawa Opcji w zakresie 
pożyczki Dużej (06.2020 r.) oraz w zakresie pożyczki małej (09.2020 r.) 
W 2020 r. BARR SA podpisała 117 umów na łączną kwotę 21 796 640 zł, w tym 19 umów Pożyczek Dużych na kwotę 
11 514 600 zł i 98 umów Pożyczek Małych na łączną kwotę 10 282 040 zł.  
Na 31.12.2020 r. aktywnych było 123 pożyczki z zadłużeniem 23 724 983,05 zł, w tym ze środków programu 
22 530 725,24 zł, a z wkładu własnego BARR SA do programu 1 194 257,81 zł. 
 
Podział kapitału wg terminowości obsługi: 

Kapitał terminowy (w tym opóźnienia do 30 dni) 23 706 389,89  99,92% 

opóźnienia od 31 do 90 dni 15 513,04 0,07% 

opóźnienia powyżej 90 dni 3 080,12 0,01% 

wierzytelności windykowane 0,00 0,00% 

Razem  23 724 983,05 100,00% 

 
Zgodnie z umową operacyjną szkodowość została ustalona na poziomie 20% limitu pożyczki małej i 20% limitu 
pożyczki dużej, czyli na poziomie odpowiednio 1 120 000 zł i 1 680 000 zł.  
 
Umowa Operacyjna Nr 2/RPLU/3619/2019/IV/DIF/204 z dnia 17.09.2019 r. 
W dniu 17.09.2019 r. Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” jako Lider Konsorcjum podpisała wspólnie z 
BARR S.A. (członkiem Konsorcjum) umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wdrażanie 
Instrumentu Finansowego – Pożyczka Mała oraz Pożyczka Duża finansowanego ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość wsparcia wynosi 10 000 000 zł, w tym 6 000 000 
zł na Pożyczkę Dużą oraz 4 000 000 zł na Pożyczkę Małą. W związku z realizacją Umowy Operacyjnej Fundacja PCP 
skorzystała z prawa opcji w zakresie pożyczki Dużej i pożyczki Małej. Szczegółowe obowiązki stron i podział zadań w 
ramach umowy konsorcjum reguluje umowa z 13.09.2019r. 
W 2020 r. BARR SA podpisała 18 umów na łączną kwotę 4 627 727 zł, w tym 4 umowy na Pożyczkę Dużą na łączną 
kwotę 2 450 000 zł i 14 Umów Pożyczek Małych na łączną kwotę 2 177 727 zł.  
Zgodnie z umową operacyjną szkodowość została ustalona na poziomie 20% limitu pożyczki małej i 20% limitu 
pożyczki dużej, czyli na poziomie odpowiednio 800 000 zł i 1 200 000 zł. Na 31.12.2020 r. aktywnych było  
19 pożyczek. 
 

Instrument Finansowy – Mikropożyczka 9.3 oraz Mikropożyczka 10.2 

Umowa Nr 2/RPLU/4318/2018/1/DPE/107 – Mikropożyczka 9.3 i Nr 2/RPLU/4318/2018/1/DPE/108 – Mikropożyczka 
10.2 
Zgodnie z pierwotną umową operacyjną maksymalna kwota na Jednostkowe Pożyczki wynosiła 15 036 900,37 zł 
wkładu Funduszu Funduszy. W 2020 roku zrezygnowano z wdrażania instrumentów finansowych w ramach Działania 
10.2 Programy typu outplacement, czego efektem było zawarcie w czerwcu 2020 roku aneksu nr 4 do umowy 
operacyjnej i wycofanie Wkładu Programu Działania 10.2 z Funduszu Funduszy, a także wycofanie przez MFF Limitu 
Mikropożyczki 10.2 z Instrumentu Finansowego Mikropożyczka 10.2. 
Dodatkowo w lutym 2021 r. podpisano Aneks nr 6 do umowy operacyjnej w zakresie obniżenia kwoty Wkładu 
Funduszu Funduszy do wysokości 4 075 000 zł. BARR SA zobowiązana jest do udzielenia min. 48 umów pożyczek, 
które utworzą co najmniej 61 miejsc pracy. 
W 2020 r. udzielono 10 umów na łączną kwotę 729 000 zł. Okres budowy portfela upływa 31.12.2022r. 
Na 31.12.2020 r. aktywnych było 31 pożyczek z zadłużeniem 1 947 058,40 zł, w tym ze środków programu 
1 849 705,40 zł, a z wkładu własnego BARR SA do programu 97 353,00 zł. 
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Podział kapitału wg terminowości obsługi: 

Kapitał terminowy (w tym opóźnienia do 30 dni) 1 942 363,20 99,76% 

opóźnienia od 31 do 90 dni 2 947,00 0,15% 

opóźnienia powyżej 90 dni 1 748,20 0,09% 

wierzytelności windykowane 0,00 0,00% 

Razem  1 947 058,40 100,00% 

 
Zgodnie z umową operacyjną szkodowość została ustalona na poziomie 20% wkładu FF. Obecny łączny poziom 
pożyczek, których opóźnienia w spłacie wynoszą powyżej 90 dni i pożyczek windykowanych mieści się w limicie 
szkodowości. 
 
Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa 

Umowa Nr 2/RPPK/6820/2020/I/DIF/305  

W dniu 13.07.2020 r. BARR SA podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wdrażanie 
Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość wsparcia wynosiła 12 000 000 zł. Okres budowy portfela 
ustalono na 31.12.2020 r. BGK zaproponował Pośrednikom Finansowym, w tym BARR SA wydłużenie okresu budowy 
portfela do 30.06.2021 r. W dniu 23.12.2020 r. podpisano Aneks Nr 1 w zakresie wydłużenia okresu budowy portfela 
do 31.01.2021 r. 
W 2020 r. BARR SA podpisała 37 umów na łączną kwotę 11 096 460 zł (w całości z wkładu projektu). Na 31.01.2021 r. 
wykorzystano pełny limit pożyczki.  
Na 31.12.2020 r. aktywnych było 37 pożyczek z zadłużeniem 11 093 345,42 zł. 
 
Podział kapitału wg terminowości obsługi: 

Kapitał terminowy (w tym opóźnienia do 30 dni) 11 093 345,42  100,00% 

opóźnienia od 31 do 90 dni 0,00 0,00% 

opóźnienia powyżej 90 dni 0,00 0,00% 

wierzytelności windykowane 0,00 0,00% 

Razem  11 093 345,42 100,00% 

 
Zgodnie z umową operacyjną szkodowość została ustalona na poziomie nie więcej niż 25% wypłaconego limitu 
pożyczki, tj. 3 000 000 zł. 
 

Instrument Finansowy – Pożyczka Płynnościowa POIR 

Umowa Nr 2/POIR/11420/2020/III/DIF/334 

W dniu 01.10.2020 r. BARR SA (jako Lider) w konsorcjum z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR SA” podpisała 
umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wdrażanie na terenie województwa lubelskiego 
Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa POIR finansowanego ze środków Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wartość wsparcia wynosiła 20 000 000 zł. Okres budowy portfela ustalono na 
31.12.2020 r. BGK zaproponował Pośrednikom Finansowym, w tym BARR SA wydłużenie okresu budowy portfela do 
31.01.2021 r. – stosowny Aneks podpisano 18.12.2020 r.  
W 2020 r. BARR SA podpisała 15 umów na łączną kwotę 4 148 000 zł (w całości z wkładu projektu), a łącznie z  
pożyczkami udzielonymi przez Agencję MARR SA 21 umów na kwotę 5 559 222 zł. Do 31.01.2021 r. podpisano umowy 
na łączną kwotę limitu pożyczki.  
Na 31.12.2020 r. aktywnych było 21 pożyczek z zadłużeniem 3 559 222 zł (w tym są pożyczki udzielone przez Agencję 
MARR SA, a wypłacone przez BARR SA jako lidera konsorcjum).  
 

Umowa Nr 2/POIR/11420/2020/VIII/DIF/332 

W dniu 01.10.2020 r. BARR SA (jako członek) w konsorcjum z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR SA” podpisała 
umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wdrażanie na terenie województwa podkarpackiego i 
świętokrzyskiego Instrumentu Finansowego – Pożyczka Płynnościowa POIR finansowanego ze środków Programu 
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Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wartość wsparcia wynosiła 40 000 000 zł. Okres budowy portfela 
ustalono na 31.12.2020 r. BGK zaproponował Pośrednikom Finansowym, w tym ARR „MARR” SA wydłużenie okresu 
budowy portfela do 31.01.2021 r.  
W 2020 r. BARR SA podpisała 6 umów na łączną kwotę 10 000 000 zł (w całości z wkładu projektu). Do 31.01.2021 r. 
podpisano umowy na łączną kwotę limitu pożyczki. Środki wypłacane są z rachunków bankowych prowadzonych przez 
Lidera Konsorcjum, który prowadzi również rozliczenie spłat.  
 

Pożyczki ze środków własnych: 

Na 31.12.2020 r. aktywnych było 16 pożyczek z łącznym zadłużeniem kapitałowym 715 226,83 zł. Podział kapitału wg 
terminowości obsługi:  

Kapitał terminowy (w tym opóźnienia do 30 dni) 517 708,85 72,38% 

opóźnienia od 31 do 90 dni 4 973,22 0,70% 

opóźnienia powyżej 90 dni 19 307,30 2,70% 

wierzytelności windykowane 173 237,46 24,22% 

Razem  715 226,83 100,00% 

 

Przychody z tytułu działalności pożyczkowej w 2020 r. (prowizje i odsetki od pożyczek z wszystkich projektów) 
wyniosły 966 078,74 zł. Dodatkowo od środków przeznaczonych na pożyczki generowane są przychody finansowe z 
tytułu lokat lub oprocentowanych rachunków, które w 2020 roku wyniosły łącznie 78 655,72 zł. 
 
Łączna kwota przychodów podatkowych od pożyczek ze środków województwa lubelskiego (RPO WL 07-13) (odsetki 
od pożyczek, prowizje, lokaty) za 2020 r. wyniosła 280 248,24 zł, co po pomniejszeniu o zapłacony podatek w kwocie 
53 247,00 zł daje kwotę 227 001,24 zł – zwiększa Fundusz Dokapitalizowania RPO WL w ramach Funduszy 
Specjalnych.  
Łączna kwota przychodów od środków programu po pomniejszeniu o podatek dochodowy od początku realizacji 
Projektu wyniosła 4 030 019,34 zł, koszty zarządzania narastająco 3 622 225,47 zł.  
 
Fundusz Poręczeniowy BARR S.A. 

Fundusz Poręczeniowy BARR S.A. funkcjonuje od 1994 roku i świadczy usługi poręczeń kredytowych i kontraktowych. 
Od 2014 Fundusz nie udzielił żadnego poręczenie spłaty kredytu – żaden wniosek o takie poręczenie do Funduszu nie 
wpłynął. Od marca 2015 roku Fundusz świadczy również usługi poręczeń kontraktowych. 
Kapitał Funduszu Poręczeniowego na koniec 2020 roku wynosił 3 500 000,00 zł. 

 

Poręczenia kontraktowe 

W 2020 roku (stan na 31.12.2020 r.) udzielono poręczeń na łączną kwotę 57 698 728,70 zł. 
Łączne zaangażowanie BARR S.A. z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 67 489 814,79 zł. 
Spółka do 31.12.2020 r. wypłaciła z tytułu udzielonych poręczeń sumę 85 717,08 zł (8 poręczeń) w tym w 2020 r. 
64 739,18 zł (5 poręczeń). Dotychczas udało się odzyskać sumę 67 967,90 zł (7 poręczeń), w stosunku do pozostałej 
kwoty tj. 17 739,18 zł podpisana została umowa ugody – należność jest spłacana w miesięcznych ratach. Ze względu 
na otrzymane dwa wezwania do zapłaty utworzona została rezerwa w łącznej kwocie 492 417,18 zł na ewentualną 
(klienci negują zasadność roszczenia) wypłatę z tytułu udzielonych poręczeń. 
 

Ośrodek Doradztwa i Szkoleń 

Zadaniem Ośrodka Doradztwa i Szkoleń jest upowszechnienie wiedzy poprzez organizowanie szkoleń, kursów (otwarte 
i zamknięte). Ośrodek jest placówką kształcenia ustawicznego, wpisaną do ewidencji Starosty Powiatu Biłgorajskiego 
oraz posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (aktualizowany 
corocznie).  
ODS od 1.03.2017r. po co rocznej pozytywnej akredytacji usług szkoleniowych jest Akademią Edukacyjną VCC oraz 
partnerem egzaminacyjnym Fundacji VCC w zakresie kompetencji cyfrowych. Uzyskana akredytacja Akademii 
Edukacyjnej VCC pozwoliła na wpis do Bazy Usług Rozwojowych dofinansowanych z EFS. 
 
 
W 2020 roku ODiSz zorganizował spotkania, szkolenia i konferencje z zakresu: 
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1. Jak założyć i prowadzić własną firmę -gr.4 (mało zaawansowana) 
2. Jak założyć i prowadzić własną firmę - gr.3 (mało zaawansowana) 
3. Specjalista ds. sprzedaży internetowej z Certyfikatem ECDL (BASE)” - PO WER 
4. Kasjer  z Certyfikatem ECDL (BASE)” PO WER 
5. Kasjer  z Certyfikatem ECDL (BASE)” RPO WL 
6. Język angielski dla średniozaawansowanych 
7. Język angielski dla zaawansowanych 
8. Język angielski dla początkujących  
9. Język angielski dla średniozaawansowanych (licealiści) 
10. „Kucharz z elementami przygotowania posiłków typu fast food”  z egzaminem czeladniczym 
11. „Cukiernik”  z egzaminem czeladniczym 

 
Ośrodek Doradztwa i Szkoleń realizuje również następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: 

 
1. „Biłgoraj wzmacnia kompetencje ICT” 
Projekt realizowany na podstawie umowy dofinansowania nr: 61/RPLU.12.03.00-06-0295/15-00 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego- otrzymana kwota dofinansowania to  264 875,00zł.  
Termin realizacji: 1 styczeń 2017r. do 31 grudzień 2019r. – zakończony i rozliczony w 2020 roku, założone wskaźniki 
zostały osiągnięte. 
 
2. „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej 

mieszkańców Lubelszczyzny” 
Projekt nr RPLU.09.03.00-06-0037/16, otrzymana kwota dofinansowania to 2.542.145,15PLN; termin realizacji: od 
1.03.2017r. do 31.12.2019r. – zakończony i rozliczony w 2020 roku, założone wskaźniki zostały osiągnięte.  
 

3. „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności zawodowej 
mieszkańców Lubelszczyzny 2”  

Projekt nr RPLU.09.03.00-06-0149/18; otrzymana kwota dofinansowania to 3 512 129,67 zł; termin realizacji: od 
1.07.2019r. do 30.04.2022r. 
Z uwagi na duże zainteresowanie dotacjami na rozpoczęcie działalności gospodarczej BARR SA wystąpiła do Instytucji 
Zarządzającej - Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o zwiększenie liczby osób którym przyznano dotacje (tak aby 
zwiększyć rozwój przedsiębiorczości i wykorzystać powstałe oszczędności w projekcie). Tak więc po zmianie projekt 
skierowany jest do 74 osób w wieku 30+ zamierzających  rozpocząć działalność gospodarczą zamieszkałych na terenie 
województwa lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej lub wykonywały wolne zawody w przeciągu 
ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu. 
Celem projektu jest  utworzenie 81 miejsc pracy (67 samozatrudnienie / 14 dodatkowe miejsca pracy). 
W ramach projektu Uczestnikom / Uczestniczkom Projektu Spółka oferuje: 
1. Bezzwrotne wsparcie szkoleniowe (grupowe) z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
2. Doradztwo indywidualne dostosowane do potrzeb Uczestników Projektu w zakresie zakładania  

i prowadzenia własnej działalności gospodarczej a przede wszystkim nakierowane na przygotowanie 
wniosków/biznes planów przy ubieganiu się o wsparcie finansowe. 

3. Wsparcie finansowe dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej  dla min. 67 uczestników projektu – wsparcie 
finansowe (dotacja na rozpoczęcie działalności) otrzymało już 39 osób. 

4. Finansowe wsparcie pomostowe na  pokrycie niezbędnych opłat związanych z prowadzoną dział. gosp. w formie 
pomocy finansowej – finansowe wsparcie pomostowe (na okres pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności) 
otrzymało już 39 osób. 

Część zadań już została zrealizowana zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie:  
1. Rekrutacja Kandydatów do projektu odbywała się w trzech rundach: 

I runda IV kw. 2019r. – zakończona – zrekrutowano 24 osoby na 71 osób zainteresowanych udziałem w 
projekcie 
II runda I kw. 2020r. – zakończona – zrekrutowano 24 osoby  na 69 osób zainteresowanych udziałem w 
projekcie 
III runda IV kw. 2020r. – zakończona – zrekrutowano 26 osób na 95 osób zainteresowanych udziałem w 
projekcie 

2. Wsparcie szkoleniowo – doradcze otrzymało 76 osób. 
3. Wsparcie finansowe (dotacja na rozpoczęcie działalności i finansowe wsparcie pomostowe otrzymało 39 osób. 

Obecnie trwa ocena 31 złożonych wniosków o otrzymanie wsparcia.  
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Ponadto BARR S.A. złożyła kolejny wniosek o dofinansowanie projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości. 
Alokacja na sfinansowanie zaplanowanych działań wynosi 11 262 675,60 PLN, na województwo lubelskie. 

 

„Specjalistyczne doradztwo na rzecz rozwoju lubelskiego sektora MŚP”  

Projekt nr RPLU.03.04.00-06-0001/19; otrzymana kwota dofinansowania to 866 043,75 zł; termin realizacji: od 
1.01.2020r. do 30.06.2021r. 
Umowa o dofinansowanie na realizację projektu została podpisana 10 grudnia 2019 roku. Założeniem projektu jest 
wyszkolenie kadry BARR S.A. i podniesienie jej kwalifikacji do poziomu zapewniającego profesjonalne świadczenie 
prorozwojowych usług doradczych o charakterze specjalistycznym dla MŚP z terenu województwa lubelskiego. 
Od lipca 2020 roku odbywają się szkolenia dla pracowników BARR S.A. w 5 blokach tematycznych: 

 wejście na nowe rynki, opracowanie strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej, 
 pozyskania partnerów technologicznych i biznesowych, 
 zarządzanie jakością, 
 wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt / optymalizacja kosztów i procesów, 
 monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz innych aspektów pomocy powdrożeniowej. 

 

Ze względu na epidemię COVID-19 zrezygnowano z organizacji w listopadzie 2020 roku III edycji konkursu 
Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości – konkursu mającego na celu szeroko rozumianą promocję gospodarczą firm, 
przedsiębiorstw oraz rolników działających na terenie powiatu biłgorajskiego, a poprzez to również kształtowanie 
pozytywnego wizerunku województwa lubelskiego i regionu biłgorajskiego jako dogodnego obszaru do prowadzenia i 
rozwijania działalności gospodarczej.  
 

Centrum Informacji i Obsługi Biznesu / Punkt Konsultacyjny  

Centrum Informacji i Obsługi Biznesu oferuje bezpłatne usługi informacyjne głównie dla osób planujących rozpoczęcie i 
rozwój działalności gospodarczej oraz udziela w szczególności informacji nt. możliwości uzyskania dofinansowania na 
rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej.  
 

Zarządzanie przez jakość  

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada wdrożony i stosowany System Zarządzania Jakością (SZJ). 
SZJ jest wdrażany i stosowany ale nie certyfikowany przez zewnętrznych audytorów.  
W ramach projektu „Specjalistyczne doradztwo na rzecz rozwoju lubelskiego sektora MŚP” BARR S.A. wdroży w roku 
2021 nowe standardy świadczenia usług. 
 

Czynniki ryzyka i opis zagrożeń 

Głównymi ryzykami związanymi z prowadzoną przez Spółkę działalnością są ryzyka dotyczące działalności Funduszu 
Pożyczkowego oraz Funduszu Poręczeniowego. W przypadku udzielania pożyczek głównym ryzykiem dla Spółki są 
pożyczki, w przypadku których brak jest możliwości skutecznej windykacji należności, których suma wykracza ponad 
ustalone w umowach z poszczególnymi instytucjami poziomami szkodowości. Ryzyko stanowią również ewentualne 
kary umowne przewidziane w umowach operacyjnych zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z tytułu 
nieosiągnięcia wskaźników założonych w tych umowach. W zakresie działalności Funduszu Poręczeniowego 
największym ryzykiem ze względu na ich charakter obarczone są poręczenia należytego wykonania umowy i wynikają 
przede wszystkim z kar umownych z tytułu niewykonania robót budowlanych przez wykonawcę w terminie umownym 
oraz w drugiej kolejności z tytułu rozwiązania umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 
W celu ograniczenia wystąpienia ryzyka w umowach z klientami stosowane są zabezpieczenia na majątku, poręczenia 
osób trzecich i inne formy zabezpieczeń zgodne z obowiązującymi regulaminami.  
Uchwałą Zarządu nr 18/2019 z 27.09.2019r. wprowadzone zostały procedury oceny ryzyka w Funduszu Pożyczkowym i 
Funduszu Poręczeniowym. Ocena ryzyka w Funduszu Poręczeniowym i Funduszu Pożyczkowym BARR S.A. mają na 
celu: 
1. wskazanie głównych ryzyk, których ziszczenie się może powodować negatywne konsekwencje dla funkcjonowania 

Spółki, 
2. wskazanie działań, jakie należy podjąć aby zminimalizować ziszczenie się tych ryzyk, 
3. określenie zasad zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie potencjalnych strat. 
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Ryzyko związane z pandemią COVID-19 

Analizując rok 2020 działalności Spółki należy stwierdzić, że negatywny wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę 
światową i krajową nie odbił się negatywnie w roku 2020 na Spólce. Nie doszło, jak zakładano w sprawozdaniu za 2019 
rok, do czasowego obniżenia przychodów z działalności Spółki, na co wpływ miało przede wszystkim skierowanie na 
rynek dużych środków finansowych zwrotnych na ratowanie przedsiębiorstw, których dystrybutorem była również 
Spółka. Nie zanotowano również zmniejszenia wysokości przychodów z działalności Funduszu Poręczeniowego. W 
przypadku Funduszu Poręczeniowego w 2021 roku istnieje ryzyko zmniejszenia przychodów związane ze zmniejszeniem 
środków finansowych, które jednostki administracji publicznej będą mogły przeznaczyć na inwestycje, co będzie 
spowodowane zmniejszeniem dochodów budżetowych tych jednostek. Biorąc jednak pod uwagę politykę rządu RP i Unii 
Europejskiej, polegającą na przeznaczeniu części środków finansowych na dofinansowanie inwestycji publicznych, takie 
ryzyko należy uznać za małe. Środkiem zaradczym w przypadku istotnego zmniejszenia przychodów z tytułu prowizji za 
udzielane poręczenia będzie rozszerzenie przez Spółkę swojej działalności o kolejne województwa. 
 
W przypadku Funduszu Pożyczkowego ryzyko dla funkcjonowania Spółki w 2021 roku wiąże się głównie z dwoma 
sytuacjami: 

 zmniejszeniem zainteresowania pożyczkami inwestycyjnymi, 
 przyznaniem 6 miesięcznych wakacji kredytowych dla pożyczek już obsługiwanych finansowo i dodatkowej 6 

miesięcznej karencji w spłacie dla pożyczek w okresie karencji 
Biorąc pod uwagę doświadczenia z roku 2020 wystąpienie pierwszej przesłanki należy uznać za mało realne. 
Zainteresowanie wśród przedsiębiorstw „tanim” finansowaniem zwrotnym jest tak duże, że ryzyko braku sprzedaży 
produktów na dotychczasowych zasadach jest bardzo niskie. Ryzykiem w 2021 roku, które może spowodować 
zmniejszenie przychodów Spółki z tytułu sprzedaży pożyczek (opłaty za zarządzanie) może być brak środków 
finansowych przeznaczonych przez rząd RP lub Unię Europejską na instrumenty zwrotne lub inny niż dotychczas sposób 
ich dystrybuowania. Biorąc pod uwagę planowane środki finansowe na instrumenty zwrotne w ramach Krajowego Planu 
Odbudowy (pochodzące z UE) można uznać to ryzyko za niskie. Niestety uruchomienie środków UE na instrumenty 
zwrotne w ramach okresu programowania 2021 – 2027 w tym roku należy uznać za mało realne. Na dzień dzisiejszy 
ryzyko dla Spółki stanowi natomiast ewentualna zmiana sposobu dystrybuowania przedmiotowych środków poprzez 
przekazanie tych środków do dystrybucji przez podmioty kontrolowane przez Skarb Państwa lub banki komercyjne, 
przez co dostęp do tych środków przez Fundusze Pożyczkowe zostanie bardzo mocno ograniczony. Poziom tego ryzyka 
należy oszacować jako średni. Istnieje również ryzyko, że część z firm, którym udzielono wakacji kredytowych lub 
dodatkowej karencji w spłacie ogłosi upadłość a windykacja z zabezpieczeń może być utrudniona, co w dłuższym okresie 
czasowym (na koniec okresu spłaty) będzie powodowało ryzyko przekroczenia pułapu szkodowości.  
 

Sytuacja kadrowa Spółki 

W 2020 roku Spółka zatrudniała 12 osób. Jednoosobowy Zarząd Spółki sprawuje, powołany przez WZ  
w 2017 roku na czteroletnią kadencję, na podstawie uchwały nr 17/2017 Mateusz Bury.  
 
Od 28.06.2019 r. Rada Nadzorcza Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pracuje w składzie: 
 Roman Żuk  – przewodniczący  
 Wojciech Dziduch – wiceprzewodniczący 
 Mirosław Sitarz – sekretarz 
 Henryk Oziębło 
 Konrad Czarnomski 
 Stefan Grodzki 
 Beata Ostrowska - Strzałka 
 Renata Grelak   
 
W 2020 roku utworzona została Filia BARR S.A. w Tarnobrzegu i placówka w Kielcach. 
 

Kapitały i fundusze Spółki 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 552 400 zł i dzieli się na 1381 akcji o wartości nominalnej 400 zł każda. 
Akcjonariuszami BARR S.A. są: 
1. Miasto Biłgoraj  - posiada 1025 akcji 
2. Gmina Biłgoraj  - posiada 20 akcji 
3. Powiat Biłgoraj  - posiada 81 akcji 
4. AMBRA S.A.  - posiada 70 akcji 
5. Fundacja FLZB   - posiada 10 akcji 
6. SM ŁADA  - posiada 15 akcji 
7. Henryk Oziębło  - posiada 65 akcji 
8. Stefan Grodzki   - posiada 25 akcji 
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9. Irena Gadaj  - posiada 20 akcji 
10. Andrzej Wasąg   - posiada 10 akcji 
11. Halina Maciocha               - posiada 10 akcji 
12. Renata Łokaj    - posiada 10 akcji 
13. Renata Krasa    - posiada 10 akcji 
14. Mariusz Kowalczuk - posiada 10 akcji 
 
Kapitał zapasowy Spółki na koniec 2020 roku wynosi 466 451,79 zł. 
 
Kapitał rezerwowy na koniec 2020 roku wynosi 6 860 000,00 zł w tym; 
- Fundusz Poręczeniowy dysponuje kwotą 3 500 000 zł  
- Fundusz Pożyczkowy dysponuje kwotą 3 360 000  zł  
 
Stan Funduszy Specjalnych na koniec 2020 roku wynosi 80 084 632,61 zł, w tym: 
- Fundusz Dokapitalizowania RPO – 12 830 730,13 zł 
- Fundusz Dokapitalizowania PO RPW- 74 805,23 zł 
- Fundusz Dokapitalizowania RPLU – 7 746 736,84 zł 
- Fundusz Dokapitalizowania RPLU2- 11 790 471,32 zł 
- Fundusz Dokapitalizowania RPLU3- 27 067 680,24 zł 
- Fundusz Dokapitalizowania RPLU 9.3 – 3 577 323,43 zł 
- Fundusz Dokapitalizowania Poż. Płynnościowa- 11 996 885,42 zł 
- Fundusz Dokapitalizowania POIR- 5 000 000,00 
 
BARR S.A. posiada 150 udziałów (20%) w Biłgorajskim Centrum Obsługi Inwestora Spółka z o.o. Celem działalności 
Spółki jako instytucji otoczenia biznesu jest w szczególności  promocja gospodarcza Gminy Miasto Biłgoraj i Gminy 
Biłgoraj, pozyskiwanie nowych inwestorów oraz działalność doradcza i promocyjna na rzecz rozwoju Gminy Miasto 
Biłgoraj i Gminy Biłgoraj. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75 000,00 zł. Od 29 grudnia 2020 roku ydziały w Spółce 
posiadają: 
1) GMINA BIŁGORAJ - 600 udziałów o łącznej wartości nominalnej 60 000,00 zł 
2) BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA - 150 udziałów o łącznej wartości 

nominalnej 15 000,00 zł. 

 

Wnioski i zarys kierunków działalności Spółki: 

1. W 2020 roku BARR S..A. uzyskała przychód ze sprzedaży w wysokości 7 410 008,72 zł (w ubiegłym roku – 
4 752 958,79 zł),  i wypracowała zysk netto w kwocie 1 899 046,02 zł (w poprzednim roku – 1 612 832,25 zł). 

2. Rok 2020, pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę krajową i światową, był bardzo 
dobrym rokiem dla Spółki. Spółka skupiła swoją działalność przede wszystkim na projektach pożyczkowych, na 
rozwoju systemu poręczeń oraz na realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków RPO WL 2014 – 
2020 w ramach działania 9.3 i 3.4.  

3. BARR S.A. jest jednym z pięciu Pośredników Finansowych, którzy na terenie województwa lubelskiego udzielają 
pożyczek preferencyjnych na rozwój MŚP ze środków RPO WL 2014 – 2020 oraz jedynym, który posiada produkt 
– mikropożyczka 9.3 na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

4. W latach kolejnych Spółka zamierza systematycznie rozwijać działalność poręczeniową. Głównym celem pozostaje 
dokapitalizowanie Funduszu Poręczeniowego oraz podział ryzyka. 

5. Na dzień złożenia sprawozdania brak jest zagrożenia niewywiązania się z obowiązków wynikających z projektu 
Dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego BARR SA w okresie jego trwałości oraz z prawa opcji w ramach umów 
operacyjnych Nr 2/RPLU/3619/2019/III/DIF/203 i 204 oraz umowy nr 2/RPLU/4318/2018/1/DPE/107 – 
Mikropożyczka 9.3 (biorąc pod uwagę tempo budowy portfela na dzień złożenia sprawozdania).  

6. 5 listopada 2020 roku Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr CCIV/3739/2020 przyjął dokument 
„Strategia wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”. Konsekwencją tego jest to, że LAWP nie przystąpi do negocjacji 
nowej umowy w sprawie wdrażania instrumentów finansowych w ramach projektu Dokapitalizowanie Funduszu 
Pożyczkowego BARR SA po zakończeniu okresu trwałości. Zgodnie z treścią w/w uchwały, z dniem 1 stycznia 
2022 roku (w przypadku BARR S.A.) uruchomiona zostanie procedura wycofywania środków przekazanych BARR 
S.A. w ramach RPO WL 2007 – 2013, które będą stopniowo, w miarę uwalniania się zaangażowanego kapitału 
zwracane na rachunek bankowy ZWL. 
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7. Strategia wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 stanowi, że środki zwrócone z instrumentów inżynierii finansowej 
w ramach RPO WL 2007 – 2013 zostaną przeznaczone na wsparcie zwrotne podmiotów z sektora MŚP a zarządzał 
nimi będzie powołany w grudniu 2020 roku przez Sejmik Województwa Lubelskiego Lubelski Regionalny Fundusz 
Rozwoju (LRFR). Jednocześnie ZWL postanowił w Strategii realizować działania przy zastosowaniu najlepszych 
praktyk i dotychczasowych doświadczeń, uwzględniając zbudowany dotychczas potencjał organizacyjno – 
finansowy w regionie, co daje nadzieję na udział pośredników finansowych we wdrażaniu tych środków w latach 
przyszłych. 

8. Duży wpływ na kierunki rozwoju Spółki będzie miał nowy okres programowania 2021 – 2027 i podział środków 
pomiędzy poszczególne priorytety. Niemniej jednak biorąc pod uwagę stan negocjacyjny nowego budżetu UE i 
sytuację związaną z pandemią koronawirusa, która będzie miała wpływ na tempo tych negocjacji i poziom 
budżetu, należy spodziewać się wdrażania nowego budżetu dopiero w roku 2022. Na dalszy rozwój w 
szczególności Funduszu Pożyczkowego będzie miał wpływ poziom środków europejskich przeznaczonych na 
instrumenty zwrotne i sposób ich dystrybucji oraz w okresie „przejściowym” (2020 – 2022) sposób powtórnego 
wykorzystana środków z bieżących instrumentów wsparcia dla MŚP. Projekty pożyczkowe są dla Spółki ważne ze 
względu na ich długą pespektywę czasową realizacji oraz ze względu na fakt, że brak dostępu do źródeł 
finansowania jest najważniejszym problemem, z którym borykają się przedsiębiorcy.  

9. W 2021 roku Spółka planuje w szczególności: 
 Realizację projektu pt. „Specjalistyczne doradztwo na rzecz rozwoju lubelskiego sektora MŚP” w ramach 

działania 3.4 Dostosowanie oferty IOB do potrzeb rynku RPO WL 2014 - 2020 
 Realizację projektu „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie aktywności 

zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny 2” 
 Realizację umów operacyjnych zawartych z BGK w Warszawie na wdrażanie Instrumentów Finansowych 

– Pożyczka Mała i Pożyczka Duża oraz Mikropożyczka 9.3 
 Realizację umowy operacyjnej na wdrażanie instrumentu finansowego Pożyczka na Rozwój Turystyki, 
 Realizację umowy zawartej pomiędzy BARR a LAWP na dot. projektu „Dokapitalizowanie Funduszu 

Pożyczkowego BARR S.A.”  
 Udzielanie poręczeń zapłaty wadium, należytego wykonania umowy, rękojmi i/lub gwarancji jakości, 

rozliczenia zaliczki 
 Wykonanie remontu budynku BARR S.A. 
 Organizację III edycji konkursu „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości” 

10. We wrześniu 2020 roku Spółka otrzymała Honorowy tytuł „Przyjaciel rzemiosła lubelskiego” nadany przez Zarząd 
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie. 

11. Wypracowana w latach 1994-2020 pozycja, zdobyte doświadczenie, realizacja stałych usług, których skala ulega 
systematycznemu rozwojowi (szkolenia, pożyczki, poręczenia) oraz okresowa realizacja projektów 
dofinansowanych ze środków UE, zapewniona na czas nieokreślony stabilność siedziby Spółki, zgromadzenie 
wyposażenia niezbędnego do bieżącego funkcjonowania pozwalają na stwierdzenie, że w roku 2021, poza 
skutkami dla gospodarki wywołanymi pandemią koronawirusa, nie ma innych istotnych zagrożeń dla działalności i 
kondycji finansowej BARR S.A. 

12. Ze wszystkich zawartych umów i zobowiązań Spółka wywiązuje się na bieżąco. 
 

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Zarząd Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Biłgoraju wnioskuje 
o: 

1. zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2020 roku 
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, 
3. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 rok, 
4. udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z działalności w 2020 roku. 

 
Pozostałe zagadnienia wymienione w art. 49 ust 2 ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.) 
nie występują.  
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Propozycja Zarządu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie podziału zysku za 2020 rok w kwocie 
1 899 484,02 zł: 

1. kwotę 4 484,02 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy  
 (zgodnie z § 12 Statutu Spółki) 

2. kwotę 1 895 000,00 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy, w tym na: 
 Fundusz Poręczeniowy BARR S.A. - kwota  395 000,00 zł 
 Fundusz Pożyczkowy BARR S.A. – kwota  1 500 000,00 zł 
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