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Raport BIOERG SA za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin 

Alternatywnego Systemu Obrotu oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na rynku NewConnect” 



BIOERG Spółka Akcyjna  |  Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2012 r.    

 

 

| 
 S

tr
o

n
a

 2
 

BIOERG Spółka Akcyjna 

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza  

KRS 0000318399 Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS 

Kapitał zakładowy:  850 000,00 zł 

tel./fax +48  32 262 22 22/ 32 262 22 21 

w w w . b i o e r g . p l ,   

e -mai l :  b ioerg@b ioerg.p l  

 

ZARZĄD na dzień 30 czerwca 2012 roku: 

Dariusz Purgał - Prezes Zarządu 

 

ZARZĄD na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 13 sierpnia 2012 roku: 

Piotr Szewczyk - Prezes Zarządu 

 

I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

DANE JEDNOSTKOWE 
  

(wyszczególnienie) stan na  30.06.2012 stan na  30.06.2011 

1 2 3 

Kapitał (fundusz) własny 1 268 1 074 

Należności długoterminowe 0 0 

Należności krótkoterminowe 834 416 

Inwestycje długoterminowe 0 0 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 211 1 075 

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 211 1 075 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 172 755 

Aktywa trwałe 116 1 

Aktywa obrotowe 1 325 1 829 

Aktywa / Pasywa  razem 1 441 1 829 

 

(wyszczególnienie) 

II kwartał 2012 

okres od 01.04.2012 do 

30.06.2012 

II kwartał 2012 narastająco 

okres od 01.01.2012 do 

30.06.2012 

II kwartał 2011 

okres od 01.04.2011 do 

30.06.2011 

II kwartał 2011 narastająco 

okres od 01.01.2011 do 

30.06.2011 
1 2 3 4 5 

Amortyzacja 4 9 0 0 

Przychody netto ze sprzedaży 396 819 333 732 

Zysk/strata na sprzedaży -13 20 168 201 

Zysk/strata z działalności 
operacyjnej 

-13 20 109 141 

Zysk/strata brutto -9 34 118 162 

Zysk/strata netto -9 31 118 162 

Przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej 

-484 -657 -83 -97 

Przepływy pieniężne z działalności 
inwestycyjnej 

0 0 0 0 

Przepływy pieniężne z działalności 
finansowej 

0 0 505 505 
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II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT ISTOTNYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI  
 

 Spółka BIOERG SA po II kwartałach 2012 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 819 tys. 

zł, co stanowi wzrost w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego o 87 tys. zł, kiedy wypracowała 

je na poziomie 732 tys. zł (wzrost o 12%). Ponadto w I półroczu 2012 r. BIOERG SA osiągnęła zysk netto w 

wysokości 31 tysięcy złotych. Wyniki z działalności operacyjnej spółki za pierwsze półrocze podyktowany 

jest głównie wzrostem zatrudnienia w obszarze działu handlowego spółki oraz kosztem prowadzonych prac 

związanych z rozwojem produktów Spółki. 

 Zwiększenie sprzedaży jest skutkiem przede wszystkim aktywnie prowadzonej działalności handlowej, w 

wyniku której w II kwartale 2012 roku udało się zwiększyć wolumen sprzedaży, na który składają się głównie 

kompostowalne torby oraz worki na odpady. W omawianym okresie Spółka prowadziła działalność na 

obszarze całego kraju, nawiązując współpracę z nowymi grupami odbiorców wśród jednostek administracji 

publicznej, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Zadbała także o utrzymanie relacji o jak 

najwyższej jakości z dotychczasowymi klientami.  

Ponadto II kwartał 2012 roku zaowocował licznymi działaniami marketingowymi Spółki, prowadzącymi w 

konsekwencji do wzrostu rozpoznawalności BIOERG SA na rynku krajowym i zagranicznym oraz mającymi na 

celu dalsze budowanie stabilnej marki BIOERG, poświadczającej najwyższy standard oferowanych 

produktów. W przedmiotowym okresie Spółka uczestniczyła w akcjach i warsztatach, takich jak „Rodzinne 

Ekoporządki”, „Przedszkolny Festiwal Ekologiczny”, warsztaty ekologiczne dla nauczycieli, Konferencja 

Ekologiczna stowarzyszenia Zielona Ziemia. Wszystkie te działania miały na celu podwyższenie świadomości 

potencjalnego klienta i poszukiwanie nowych rynków zbytu.  

Spółka BIOERG SA brała również udział w Międzynarodowych Targach Marki Własnej PLMA w Amsterdamie. 

Targi te odbywają się trzy razy w roku w różnych częściach świata (Europa, Ameryka Północna i Azja). W 

Amsterdamie BIOERG SA miała własne stoisko, gdzie prezentowała swoje produkty, dając zwiedzającym z 

całego świata możliwość zapoznania się z szeroką gamą oferowanych produktów oraz możliwościami 

produkcyjnymi Spółki. Udział w Targach PLMA 2012 był realizowany jako element projektu: „Wdrożenie 

Planu Rozwoju Eksportu” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Prezentacja na targach PLMA 2012 zaowocowała 

zwiększeniem zainteresowania produktami Spółki ze strony potencjalnych partnerów z rynków 

europejskich, a także azjatyckich.  

 

 

III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI 
 

 BIOERG SA w II kwartale 2012 roku podejmowała szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie udziału 

swoich produktów na rynku krajowym oraz dążenie do wprowadzenia swojej oferty artykułów wykonanych 

z biopolimerów poza granicami Polski. BIOERG SA wciąż poszukuje nowatorskich technologii w zakresie 

produkcji przyjaznych dla środowiska opakowań, bazując przede wszystkim na biotworzywach. W związku z 

licznymi zapytaniami ofertowymi potencjalnych partnerów handlowych Spółka jest w trakcie realizacji 

projektu związanego z wprowadzeniem do produkcji nowego surowca i jego certyfikacji, by być jeszcze 

bardziej konkurencyjną. W drugim kwartale 2012 roku Spółka intensyfikowała współpracę z następującymi 

jednostkami badawczo-rozwojowymi w ramach realizowanych w tym zakresie projektów: 

• Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, 

• Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań w Warszawie. 

 Strategia Spółki BIOERG SA kładzie nacisk na rozwój działań handlowych oraz marketingowych w celu 

zwiększenia wolumenu sprzedaży oraz rozpoznawalności swojej marki i jej produktów, a także 

przedsięwzięć z zakresu tworzenia i wprowadzania na rynek nowych technologii z dziedziny przetwórstwa 

tworzyw, produkcji opakowań i pokrewnych obszarów przemysłowych.  
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 Spółka zakłada inicjowanie szeregu działań zmierzających do wzrostu sprzedaży produktów BIOERG SA na 

rynku krajowym i zagranicznym przede wszystkim poprzez: 

• poszukiwanie wciąż nowych odbiorców zajmujących się działalnością handlową i sukcesywne 

nawiązywanie współpracy; 

• aktywne uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych z zakresu, który stanowi przedmiot 

działalności Spółki, a także konferencjach branżowych, naukowych i innych wydarzeniach, których celem 

jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat ekologii; 

• sukcesywne dążenie do wzrostu obecności produktów BIOERG SA (worki na odpady, torby reklamowe) w 

miejscach publicznych oraz dużych sieciach handlowych; 

• nawiązywanie współpracy z nowymi grupami odbiorców. Są to przede wszystkim jednostki administracji 

publicznej: urzędy miast i gmin, przedsiębiorstwa komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, itp. Celem jest 

głównie wypracowanie rozpoznawalnej marki PSIWOREK; 

• rozwój kadry Spółki poprzez zatrudnianie nowych, wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w dziale 

handlowym. 

Spółka BIOERG SA realizując powyżej przedstawione założenia w drugim kwartale 2012 roku prowadziła 

szereg projektów w celu rozwoju działalności handlowej i pozyskania jak największego grona nowych 

odbiorców i ugruntowania współpracy z istniejącymi. Intensyfikacja działań to także efekt rozwoju kadry 

Spółki.  

 

W efekcie podejmowanych w drugim kwartale 2012 roku działań Spółka dostarczyła swoje produkty do 

szeregu jednostek administracyjnych, w tym do Zarządu Zieleni Miejskiej w Olsztynie, ZIKiT w Krakowie, UM 

w Chorzowie, PGK Szczecinek, MZD w Cieszynie. Jednocześnie Spółka w dalszym ciągu realizuje sprzedaż do 

sieci Castorama (53 sklepy). Trwają również prace finalizujące sprzedaż do kolejnej sieci handlowej, tym 

razem o zasięgu regionalnym (49 sklepów). 
W ramach wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu oraz wychodząc na przeciw rosnącemu zainteresowaniu 

produktami Spółki na rynkach zagranicznych BIOERG SA rozbudowała  witrynę internetową www.bioerg.pl o 

nowe wersje językowe. W chwili obecnej informacje o Spółce oraz oferowanych produktach na firmowej 

stronie internetowej dostępne są w sześciu najbardziej popularnych językach (angielski, francuski, 

niemiecki, włoski, rosyjski i polski).    

W drugim kwartale 2012 roku Spółka realizowała także przyjętą politykę marketingową w celu wzrostu 

rozpoznawalności marki BIOERG i oferowanych produktów przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości 

społeczeństwa na temat ekologii. W związku z powyższym Spółka uczestniczyła w warsztatach 

ekologicznych mających na celu szerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska oraz korzyści płynących z 

codziennego użytkowania produktów wykonanych z tworzyw biodegradowalnych.   

 

Spółka uczestniczyła również w Konferencji Ekologicznej oraz akcji „Rodzinne ekoporządki” organizowanych 

przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii ,,Zielona Ziemia’’. 

Te spotkania i warsztaty wpłynęły na większą rozpoznawalność marki BIOERG i oferowanych produktów 

wykonanych z tworzyw biodegradowalnych, a także pozwoliły na nawiązanie kontaktów z podmiotami 

administracji publicznej oraz nowymi grupami odbiorców. 

 

Wszystkie te wydarzenia pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość Spółki, która przez nowoczesne 

zarządzanie realizuje założenia programowe, a elastyczne i indywidualne podejście pozwala na utrzymanie 

dobrych relacji handlowych i pozwala pozyskiwać nowych klientów. 

 

IV. STANOWISKO NA TEMAT OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STOPIEŃ ICH 

REALIZACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 

Spółka w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym w marcu 2011 roku zaprezentowała prognozę 

wyników finansowych na lata 2011 – 2013 zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.  
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Przy konstruowaniu prognozy na lata  2011 - 2013 rok Emitent uwzględnił planowane do pozyskania 

kontrakty handlowe oraz wzrost przychodów i kosztów wynikających ze wzrostu skali działania 

w następujących obszarach: 

 

• zwiększenie sprzedaży opakowań biodegradowalnych dostarczanych do sieci handlowych,  

• rozwój sprzedaży wyrobów na rynkach zagranicznych, 

• zwiększenie mocy produkcyjnych poprzez zakup i wdrożenie linii produkcyjnej do wytwarzania 

i konfekcjonowania opakowań kompostowalnych. 

 

Prognoza finansowa BIOERG SA została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników 

niezależnych od Spółki: 

 

• wzrost zapotrzebowania na opakowania biodegradowalne/kompostowalne w Polsce oraz na 

kluczowych rynkach zagranicznych, kształtowany poprzez zakupy dobrowolne oraz obligatoryjne,  

• zmiany cen surowców wykorzystywanych przez Spółkę do produkcji, 

• wzrost konkurencji na rynku, 

• kształtowanie się kursu EUR/PLN wpływającego na zmiany przychodów ze sprzedaży na rynkach 

zagranicznych oraz ceny surowców wykorzystywanych do produkcji, 

• zmiany rynkowych stóp procentowych. 

 

Prognoza finansowa BIOERG SA została przygotowana z uwzględnieniem następujących czynników 

zależnych od Spółki: 

 

• rozwój sprzedaży na rynku krajowym w segmencie sieci handlowych oraz jednostek administracji 

publicznej, skutkujący planowanym wzrostem przychodów ze sprzedaży, 

• rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, poprzez budowę struktur handlowych oraz promocję 

produktów Spółki podczas targów handlowych, skutkujący planowanym wzrostem przychodów ze 

sprzedaży, 

• zwiększenie zdolności produkcyjnych  poprzez zakup i uruchomienie nowej linii produkcyjnej, 

• nakłady na budowę struktur handlowych na rynku krajowym i zagranicznym oraz koszty promocji 

produktów, 

• nakłady w obszarze badania i rozwoju w zakresie opracowania i wdrożenia nowych produktów (w tym 

dla przemysłu kosmetycznego, rolnego oraz branży medycznej). 

 

 Wyniki osiągnięte przez Spółkę w roku 2011 (tabela poniżej) okazały się wyższe od prognozowanych w 

marcu 2011 r.  

Wartości  [tys. PLN] 2011 

Przychody ze sprzedaży 1 087 

Zysk netto 193 

 

Po wynikach wypracowanych przez Spółkę BIOERG SA po pierwszym półroczu 2012 roku Zarząd nie widzi 

zagrożeń dla zrealizowania wartości prognozowanych przedstawionych w tabeli opublikowanej w 

Dokumencie Informacyjnym w marcu 2011 roku. Wypracowane w badanym okresie wyniki finansowe są 

Wartości prognozowane  

[tys. PLN] 
2011 2012 2013 

Przychody ze sprzedaży 1 050 1 890 3 020 

Zysk netto 37 113 245 
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ERG SA

BIOERG SA

57,55 % akcji

Folpak  Sp. z o.o.

100% udziałów

efektem rosnącego z kwartału na kwartał zainteresowania produktami Spółki, w szczególności 

opakowaniami kompostowalnymi i biodegradowalnymi. Znaczący wpływ na osiągnięty wynik netto miały 

również czynniki: pozyskane przez spółkę dotacje, poprawa konkurencyjności wytwarzanych produktów, 

optymalizacja procesów produkcyjnych, zakupowych i logistycznych. 

 Osiągnięte w pierwszym półroczu 2012 roku wyniki finansowe oraz podejmowane inicjatywy handlowe i 

marketingowe pozwalają z optymizmem patrzeć na możliwości rozwojowe Spółki oraz realizację wartości 

prognozowanych w 2012 roku. 

 

V.  JEDNOSTKI WCHODZACE W SKLAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Spółka BIOERG SA jest częścią Grupy Kapitałowej ERG SA. Schemat Grupy Kapitałowej ERG SA na dzień 30 

czerwca 2012 roku przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERG SA 
Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza 

Adres Spółki: 42-520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 

Telefon: 32 264-02-81, 268-60-50 

Fax.: 32 262-32-48 

Adres poczty elektronicznej: erg@erg.com.pl   

Strona internetowa: www.erg.com.pl  

 

JEDNOSTKI ZALEŻNE 

 

FOLPAK Sp. z o.o. 

Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza 

Adres Spółki: 42-520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 

Telefon: 23 672-14-23 

Fax.: 23 672-37-11 

 

BIOERG SA 
Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza  

Adres Spółki: 42-520, Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 

Telefon: 32 262-22-22 

Fax.: 32 264-22-21 

Adres poczty elektronicznej: bioerg@bioerg.pl 

Strona internetowa: www.bioerg.pl  
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VI. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 
POSIADAJĄCYCH CO NAJ-MNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU  
 

Akcjonariat spółki BIOERG SA na dzień 30 czerwca 2012 roku: 

 
Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów 

ERG SA 4 891 660 57,55% 4 891 660 57,55 % 

Dariusz Purgał 800 000 9,41% 800 000 9,41% 

Pozostali 2 808 340 33,03% 2 808 340 33,03% 

RAZEM 8 500 000 100,00% 8 500 000 100,00% 

 

 

Akcjonariat spółki BIOERG SA na dzień przekazania raportu tj. 13 sierpnia 2012 roku: 

 
Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów 

ERG SA 4 937 223 58,08% 4 937 223 58,08% 

Dariusz Purgał 800 000 9,41% 800 000 9,41% 

Pozostali 2 762 777 32,50% 2 762 777 32,50% 

RAZEM 8 500 000 100,00% 8 500 000 100,00% 

 

                   

 

 

 

Dąbrowa Górnicza , dnia 13 sierpnia 2012 roku 

 

  

 


