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BIOERG SA raport roczny 2015   

 

 

LIST ZARZĄDU  
 

Dąbrowa Górnicza, dn. 09.03.2016 r. 

 

 

 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

 Działając w imieniu Zarządu BIOERG SA mam przyjemność zaprezentować Państwu 

raport okresowy za 2015 rok zawierający w swej treści sprawozdanie z działalności 

BIOERG SA. Przedstawiam w nim wyniki finansowe, opinię biegłego rewidenta oraz 

najważniejsze informacje dotyczące działalności Spółki. Dokument jest podsumowaniem 

działań i najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w 2015 roku. 

 

W 2015 roku Spółka kontynuowała działania mające na celu wzrost rozpoznawalności marki na 

rynku krajowym oraz promocję ekologicznych produktów kompostowalnych. Zgodnie z misją 

Spółka oferowała innowacyjne, ekologiczne produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb 

odbiorców.  

 

Spółka dbając o jakość i innowacyjność swoich produktów w minionym roku brała udział 

w realizacji projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie i promocję 

nowatorskich produktów opakowaniowych. 

 

W 2015 roku BIOERG SA osiągnęła wynik finansowy optymistycznie rokujący na przyszłość 

Spółki. Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim, którzy przyczynili się do osiągniętego 

sukcesu.  

 

Intensyfikacja działań marketingowych oraz udział w projektach badawczo–rozwojowych będą 

czynnikami sukcesu, które umożliwią dalszy rozwój BIOERG SA. Mam nadzieję, że 

w 2016 roku Spółka będzie umacniała swoją pozycję na rynku opakowań kompostowalnych 

oferując innowacyjne produkty dostosowane do zróżnicowanych potrzeb klientów. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Robert Groborz – Prezes Zarządu 
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WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2015 ROK 
 

 

 
okres od 

01.01.2015  

do 31.12.2015 

okres od 

01.01.2014  

do 31.12.2014 

okres od 

01.01.2015  

do 31.12.2015 

okres od 

01.01.2014  

do 31.12.2014 

 
PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 1 659 077,05 2 029 710,02 396 453,13 484 498,61 

Zysk/strata ze sprzedaży -41 601,10 141 701,26 -9 941,00 33 824,57 

Amortyzacja 23 803,92 25 053,92 5 688,19 5 980,45 

Zysk/strata z działalności 

operacyjnej 

-43 141,98 147 275,48 -10 309,21 35 155,15 

Zysk/strata brutto 42 745,20 146 067,72 10 214,39 34 866,86 

Zysk/strata netto 34 187,20 117 319,72 8 169,37 28 004,61 

 

 

 Stan na 

31.12.2015 

Stan na 

31.12.2014 

Stan na 

31.12.2015 

Stan na 

31.12.2014 

 PLN EUR 

Kapitał własny 1 444 758,86 1 410 571,66 339 025,90 330 941,43 

Kapitał podstawowy 850 000,00 850 000,00 199 460,28 199 422,85 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 

439 467,40 93 605,29 103 125,05 21 961,22 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania 

krótkoterminowe 

426 520,40 82 694,37 100 086,92 19 401,35 

Aktywa razem 1 884 226,26 1 504 176,95 442 150,95 352 902,65 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 618 967,13 516 455,81 145 246,31 121 168,34 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 

54 550,57 696 740,37 12 800,79 163 465,82 

 

 

Przeliczenia kursu 2015 2014 

Kurs EUR na dzień bilansowy 4,2615 4,2623  

Średni kurs EUR w okresie 4,1848 4,1893 

 

 

 

Robert Groborz – Prezes Zarządu 

 

  



BIOERG
Spółka Akcyjna

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

KRS: 0000318399     NIP: 6292382022

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA ROK OBROTOWY 2015

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

BILANS 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA



1.

1.1. Informacje ogólne

BIOERG Spółka Akcyjna

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

1.2. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym

1.3. Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

1.4. Zarząd

Prezes Zarządu – Robert Groborz

1.5 Rada Nadzorcza

Na dzień 31.12.2015 w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

Maciej Błasiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Leszek Stańczyk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Maria Purgał - Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna Koczur-Purgał - Członek Rady Nadzorczej

Józef Tajak - Członek Rady Nadzorczej

2. Okres objęty sprawozdaniem

·

·

-

-

·

rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., w którym wartość

przepływów pieniężnych netto wynosi:  (642.189,80) zł;

informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i

objaśnienia. 

rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. który wykazuje zysk netto w kwocie:

34.187,20 zł; 
zestawienia zmian w kapitale własnym na dzień 31.12.2015 r., w którym wartość kapitału własnego

wykazuje kwotę: 1.444.758,86 zł;

Podstawowa działalność: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych.

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiane w składzie Rady Nadzorczej. 

bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę:

1.884.226,26 zł;

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

W roku obrotowym, ze skutkiem od dnia 02.04.2015, z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Pan Piotr 

Szewczyk. 29 kwietnia powołano do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Roberta Groborza. 

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i składa się z : 

REGON:              240661514

W okresie objętym sprawozdaniem w skład Zarządu Spółki wchodził :

Nr w rejestrze:  0000318399

BIOERG SA

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa firmy i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie sądu lub innego

organu prowadzącego rejestr.

NIP:                     6292382022
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3. Księgi rachunkowe prowadzone są: przy użyciu komputera na zbiorach  systemu 

SYMFONIA firmy Sage Sp. z o.o.  o  następującym module:

· Symfonia, Finanse i Księgowość premium,

4.

Nie dotyczy jednostki.

5.

6.

Nie dotyczy jednostki.

7.

7.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat metodą porównawczą.

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w

zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w

Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie

przepisami wykonawczymi. 

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami

rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą

wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu

przez jednostkę działalności w okresie co najmniej najbliższych 12 miesięcy. Dlatego sprawozdanie

sporządzono przy założeniu, że działalność jednostki będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12

miesięcy od dnia bilansowego.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku są

jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. Składniki majątku o

przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok o wartości początkowej niższej niż 3.500,00 zł

wprowadzane są do ewidencji bilansowej i w momencie oddania ich do użytkowania dokonywany jest

jednorazowy odpis amortyzacyjny. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o

przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności duższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i

przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości początkowej większej niż 3.500,00 zł są zaliczane przez

jednostkę do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Przy amortyzacji tych

składników stosuje się liniową metodę amortyzacji według stawek zgodnych z okresem ekonomicznej

użyteczności. Jako, że stawki określone jako maksymalne dla celów podatkowych nie odbiegają od stawek

ustalonych na podstawie okresu ekonomicznej użyteczności, stosowane są stawki podatkowe. Amortyzacja

liczona jest w równych ratach miesięcznych, przy zastosowaniu dopuszczalnych współczynników

podwyższających stawki amortyzacyjne (z uwzględnieniem przepisów podatkowych). Naliczanie odpisów

umorzeniowych rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu oddania składnika majątku do

użytkowania.

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności

wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej

rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności

przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie,

wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie

zastosowanej metody połączenia (nabycia, łączenia udziałów).
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8. Inne informacje

Katowice, 9 marca 2016 roku

    
..................................................................

(Anna Szafarczyk-Kasicka - 

Prezes Zarządu ASK-Finance Sp. z o.o.)

 ..................................................................      

      ( Robert Groborz - Prezes Zarządu)               

.........................................................               

Zobowiązania (w tym pożyczki) wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, wynikającej z umowy.

Należności (w tym pożyczki) wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej

wyceny polegającej na indywidualnej ocenie danego salda i utworzenia stosownych odpisów

aktualizacyjnych odpowiednio do stopnia prawdopodobieństwa zapłaty.

Z A R Z Ą D    S P Ó Ł K I 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich

rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Zapasy wyceniane są w cenie zakupu (surowce, materiały i towary) lub po koszcie standardowym

(półprodukty i wyroby gotowe) jednak nie wyższych od cen sprzedaży netto. Spółka prowadzi ewidencję

ilościowo-wartościowa zapasów. Rozchód z magazynu odbywa się metodą FIFO. Na dzień bilansowy

wartość zapasów wycenionych w koszcie standardowym korygowana jest o odchylenia od cen

ewidencyjnych, ale tylko w przypadku gdy kwoty tych odchyleń są wartościami istotnymi. W księgach

rachunkowych ruchy magazynowe ujmowane są w sposób uproszczony poprzez comiesięczne

korygowanie salda zapasów do stanu wynikającego z prowadzonej przez Spółkę z ewidencji ilościowo-

wartościowej. 

                  ( pieczęć firmowa )                                         

                               ( pieczęć firmowa )                                          

Obsługę ksiąg rachunkowych w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku prowadziła firma ASK-Finance

Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach reprezentowana przez Annę Szafarczyk-Kasicką – Prezesa Zarządu. 

B I U R O   S P O R Z Ą D Z A J Ą C E

.........................................................                  
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BIOERG SA

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292382022

31.12.2015 31.12.2014

zł zł

A. AKTYWA TRWAŁE 1 066 488,32         89 871,24              

I.  Wartości niematerialne i prawne 12 613,82              19 169,78              

    1. Koszty prac rozwojowych -                         -                         

    2. Wartość firmy -                         -                         

    3. Inne wartości niematerialne i prawne 12 613,82              19 169,78              

    4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych -                         -                         

II. Rzeczowe aktywa trwałe 51 557,50              68 805,46              

1. Środki trwałe 51 557,50              68 805,46              

    a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)     -                         -                         

    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej      -                         -                         

    c) urządzenia techniczne i maszyny      51 557,50              68 805,46              

    d) środki transportu                    -                         -                         

    e) inne środki trwale                   -                         -                         

2.Środki trwale w budowie               -                         -                         

3.Zaliczki na środki trwałe w budowie   -                         -                         

III. Należności długoterminowe -                         -                         

IV. Inwestycje długoterminowe 1 000 000,00         -                         

    1. Nieruchomości -                         -                         

    2. Wartości niematerialne i prawne -                         -                         

    3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 000 000,00         -                         

    a) w jednostkach powiązanych 1 000 000,00         -                         

       - udziały lub akcje -                         -                         

       - inne papiery wartościowe -                         -                         

       - udzielone pożyczki 1 000 000,00         -                         

       - inne długoterminowe aktywa finansowe -                         -                         

    b) w pozostałych jednostkach -                         -                         

    4. Inne inwestycje długoterminowe -                         -                         

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 317,00                1 896,00                

    1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 2 317,00                1 896,00                

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe -                         -                         

B. AKTYWA OBROTOWE 817 737,94            1 414 305,71         

I. Zapasy 128 171,69            200 017,97            

    1. Materiały 75 597,09              117 510,48            

    2. Półprodukty i produkty w toku 33 328,00              32 352,00              

    3. Produkty gotowe 17 800,30              48 709,19              

    4. Towary 1 446,30                1 446,30                

    5. Zaliczki na poczet dostaw -                         -                         

II. Należności krótkoterminowe 618 967,13            516 455,81            

1. Należności od jednostek powiązanych 610 534,95            508 929,78            

    a) z tytułu dostaw i usług  w okresie spłaty 610 534,95            508 929,78            

       - do 12-tu miesięcy 610 534,95            508 929,78            

       - powyżej 12-tu miesięcy -                         -                         

    b) inne -                         -                         

2. Należności od pozostałych jednostek 8 432,18                7 526,03                

    a) z tytułu dostaw i usług  w okresie spłaty 2 396,70                5 962,81                

       - do 12-tu miesięcy 2 396,70                5 962,81                

       - powyżej 12-tu miesięcy -                         -                         

    b) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 5 972,68                1 424,00                

    c) inne 62,80                     139,22                   

    d) dochodzone na drodze sądowej -                         -                         

III. Inwestycje krótkoterminowe 68 655,78              696 740,37            

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 68 655,78              696 740,37            

    a) w jednostkach powiązanych 14 105,21              -                         

       - udziały lub akcje -                         -                         

       - inne papiery wartościowe -                         -                         

       - udzielone pożyczki 14 105,21              -                         

       - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -                         -                         

    b) w pozostałych jednostkach -                         -                         

    c) środki pieniężne i inne aktywa 54 550,57              696 740,37            

       - środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 54 550,57              696 740,37            

       - inne środki pieniężne -                         -                         

2. Inne inwestycje krótkoterminowe -                         -                         

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 943,34                1 091,56                

AKTYWA RAZEM 1 884 226,26         1 504 176,95         

Bilans na dzień 31-12-2015 r.

AKTYWA 

Strona 5



BIOERG SA

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292382022

31.12.2015 31.12.2014

zł zł

A. KAPITAŁ WŁASNY 1 444 758,86               1 410 571,66            

I. Kapitał podstawowy 850 000,00                  850 000,00               

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy -                                -                             

III. Udziały własne -                                -                             

IV. Kapitał zapasowy 558 996,41                  441 676,69               

V. Kapitał z aktualizacji wyceny -                                -                             

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe -                                -                             

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 575,25                      1 575,25                   

VIII. Zysk (strata) netto 34 187,20                    117 319,72               

IX. Odpisy z zysku netto -                             

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY 439 467,40                  93 605,29                 

I. Rezerwy na zobowiązania 6 967,12                      1 941,00                   

    1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 2 864,00                      51,00                        

    2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 153,12                         1 890,00                   

       - długoterminowe -                                -                             

       - krótkoterminowe 153,12                         1 890,00                   

    3. Pozostałe rezerwy 3 950,00                      -                             

       - długoterminowe -                                -                             

       - krótkoterminowe 3 950,00                      -                             

II. Zobowiązania długoterminowe -                                -                             

    1. Wobec jednostek powiązanych -                                -                             

    2. Wobec pozostałych jednostek -                                -                             

    a) kredyty i pożyczki -                                -                             

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -                                -                             

    c) inne zobowiązania finansowe -                                -                             

III. Zobowiązania krótkoterminowe 426 520,40                  82 694,37                 

    1. Wobec jednostek powiązanych 3 223,83                      60,00                        

    a) z tytułu dostaw i usług 3 223,83                      -                             

       - do 12-tu miesięcy 3 223,83                      -                             

       - powyżej 12-tu miesięcy -                                -                             

    b) inne -                                60,00                        

    2. Wobec pozostałych jednostek 423 296,57                  82 634,37                 

    a) kredyty i pożyczki -                                -                             

    b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych -                                -                             

    c) inne zobowiązania finansowe -                                -                             

    d) z tytułu dostaw i usług 281 811,79                  65 407,63                 

       - do 12-tu miesięcy 281 811,79                  65 407,63                 

       - powyżej 12-tu miesięcy -                                -                             

    e) zaliczki otrzymane na dostawy -                                7 352,47                   

    f) zobowiązania wekslowe -                                -                             

    g) z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych 139 347,72                  5 827,69                   

    h) z tytułu wynagrodzeń 2 137,06                      4 046,58                   

    i) inne -                                

    3. Fundusze specjalne -                                -                             

IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 979,88                      8 969,92                   

    1. Ujemna wartość firmy -                                -                             

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 979,88                      8 969,92                   

       -długoterminowe 2 989,84                      5 979,88                   

      - krótkoterminowe 2 990,04                      2 990,04                   

PASYWA RAZEM 1 884 226,26               1 504 176,95            

Katowice, 9 marca 2016 roku

Sporządził: Zatwierdził:

……………………………………….

(Anna Szafarczyk-Kasicka - Prezes Zarządu ASK-Finance Sp. z o.o.)

Bilans na dzień 31-12-2015 r.

PASYWA

      ( Robert Groborz - Prezes Zarządu)               

 ..................................................................      
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BIOERG SA

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292382022

31.12.2015 31.12.2014

zł zł

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 659 077,05                2 029 710,02          

 - od jednostek powiązanych 1 420 685,79                1 439 272,39         

I. Przychód netto ze sprzedaży produktów 231 312,45                   1 176 954,00          

II. Zmiana stanu produktów 23 965,89 -                    38 192,12 -              

III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -                                 -                          

IV. Przychód netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 451 730,49                890 948,14             

B. Koszty działalności operacyjnej 1 700 678,15                1 888 008,76          

I. Amortyzacja 23 803,92                     25 053,92               

II. Zużycie materiałów i energii 100 813,35                   586 686,34             

III. Usługi obce 113 853,54                   304 482,89             

IV. Podatki i opłaty, w tym : 1 394,00                       926,22                    

 - podatek akcyzowy -                                 -                          

V. Wynagrodzenia 52 522,76                     82 955,94               

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 791,58                       15 207,34               

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 452,69                          728,57                    

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 400 046,31                871 967,54             

C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B) 41 601,10 -                    141 701,26             

D. Pozostałe przychody operacyjne 6 721,29                       15 810,08               

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -                                 -                          

II. Dotacje 2 990,04                       5 965,79                 

III. Inne przychody operacyjne 3 731,25                       9 844,29                 

E. Pozostałe koszty operacyjne 8 262,17                       10 235,86               

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -                                 -                          

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 967,00                       -                          

III. Inne koszty operacyjne 2 295,17                       10 235,86               

F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) 43 141,98 -                    147 275,48             

G. Przychody finansowe 90 363,20                     1 217,81                 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym : -                                 -                          

 - od jednostek powiązanych -                                -                          

II. Odsetki 90 363,20                     1 217,81                 

 - od jednostek powiązanych 90 174,06                     

III. Zysk ze zbycia inwestycji -                                 -                          

IV. Aktualizacja wartości inwestycji -                                 -                          

V. Inne -                                 -                          

H. Koszty finansowe 4 476,02                       2 425,57                 

I. Odsetki 198,21                          576,04                    

 - dla jednostek powiązanych -                                -                          

II. Strata ze zbycia inwestycji -                                 -                          

III. Aktualizacja wartości inwestycji -                                 -                          

IV. Inne 4 277,81                       1 849,53                 

I. Zysk / Strata brutto z działalności gospodarczej (F+G-H) 42 745,20                     146 067,72             

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -                                 -                          

I. Zyski nadzwyczajne -                                 -                          

II. Straty nadzwyczajne -                                 -                          

K. Zysk / Strata brutto (I+/-J) 42 745,20                     146 067,72             

L. Podatek dochodowy bieżący 6 166,00                       29 704,00               

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -                                 -                          

N. Podatek dochodowy odroczony 2 392,00                       956,00 -                   

O. Zysk / Strata netto (K +/- L +/- M +/- N) 34 187,20                     117 319,72             

Katowice, 9 marca 2016 roku

Sporządził: Zatwierdził:

……………………………………….

(Anna Szafarczyk-Kasicka - Prezes Zarządu ASK-Finance Sp. z o.o.)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2015  -  31.12.2015

(wariant porównawczy )

      ( Robert Groborz - Prezes Zarządu)               

 ..................................................................      
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BIOERG SA

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292382022

31.12.2015 31.12.2014

zł zł

Kapitał własny na początek okresu      1 410 571,66         1 293 251,94    

-korekty błędów podstawowych                       -                            -      

-zmiana przyjętych zasad rachunkowości                       -                            -      

Kapitał własny na początek okresu po korektach      1 410 571,66         1 293 251,94    

Kapitał zakładowy na początek okresu         850 000,00            850 000,00    

Zmiany kapitału zakładowego -                     -                     

zwiększenia (wpłata kapitału)                       -                            -      

zmniejszenia                       -                            -      

Kapitał zakładowy na koniec okresu         850 000,00            850 000,00    

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu                       -                            -      

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec  okresu                       -                            -      

Udziały (akcje) własne na początek okresu                       -                            -      

Udziały (akcje) własne na koniec okresu                       -                            -      

Kapitał zapasowy na początek okresu         441 676,69            387 305,14    

Zmiany kapitału zapasowego 117 319,72       54 371,55         

zwiększenia (z tytułu)         117 319,72              54 371,55    

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej                       -                            -      

- z podziału zysku (ustawowo)         117 319,72              54 371,55    

zmniejszenia (z tytułu)                       -                            -      

- pokrycia straty                       -                            -      

Kapitał zapasowy na koniec okresu         558 996,41            441 676,69    

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu                       -                            -      

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu                       -                            -      

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu                       -                            -      

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu                       -                            -      

Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na początek okresu         118 894,97              55 946,80    

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu         118 894,97              55 946,80    

-korekty błędów podstawowych                       -                            -      

-zmiana przyjętych zasad rachunkowości                       -                            -      

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach         118 894,97              55 946,80    

zwiększenia                       -      

zmniejszenia         117 319,72              54 371,55    

 - podział zysku z lat ubiegłych                       -      

 - przeniesienie na kapitał zapasowy         117 319,72              54 371,55    

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu             1 575,25                1 575,25    

Strata z lat ubiegłych na początek okresu                       -                            -      

-korekty błędów podstawowych                       -                            -      

-zmiana przyjętych zasad rachunkowości                       -                            -      

Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach                       -                            -      

zwiększenia                       -                            -      

zmniejszenia                       -                            -      

 - inne korekty                       -                            -      

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                       -                            -      

Zysk/(Strata) z lat ubiegłych na koniec okresu             1 575,25                1 575,25    

Wynik netto 34 187,20         117 319,72       

zysk netto           34 187,20            117 319,72    

strata netto                       -                            -      

odpisy z zysku                       -                            -      

Kapitał własny na koniec okresu      1 444 758,86         1 410 571,66    

Katowice, 9 marca 2016 roku

Sporządził: Zatwierdził:

(Anna Szafarczyk-Kasicka - Prezes Zarządu ASK-Finance Sp. z o.o.)       ( Robert Groborz - Prezes Zarządu)               

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku /pokrycia      1 444 758,86         1 410 571,66    

 ..................................................................      ……………………………………….
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BIOERG SA

ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292382022

31.12.2015 31.12.2014

zł zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk/(Strata) netto 34 187,20       117 319,72 

Korekty razem: 313 101,90       128 270,48 

Amortyzacja         23 803,92         25 053,92 

(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych                        -                        - 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)        (24 626,31)                        - 

(Zysk)/Strata z działalności inwestycyjnej                        -                        - 

Zmiana stanu rezerw           5 026,12          (1 802,00)

Zmiana stanu zapasów         71 846,28         59 635,77 

Zmiana stanu należności      (102 511,32)       122 480,50 

      343 826,03        (76 277,32)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych          (4 262,82)             (820,39)

Inne korekty                        - 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 347 289,10       245 590,20 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy         10 521,10                        - 

                       - 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                        -                        - 

Z aktywów finansowych         10 521,10                        - 

w jednostkach powiązanych         10 521,10                        - 

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

- odsetki         10 521,10 

- inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach                        -                        - 

Inne wpływy inwestycyjne                        -                        - 

Wydatki    1 000 000,00          (1 250,00)

         (1 250,00)

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                        -                        - 

Na aktywa finansowe    1 000 000,00                        - 

w jednostkach powiązanych    1 000 000,00                        - 

- nabycie aktywów finansowych                        -                        - 

- udzielone pożyczki długoterminowe    1 000 000,00                        - 

w pozostałych jednostkach                        -                        - 

Inne wydatki inwestycyjne                        -                        - 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej      (989 478,90)          (1 250,00)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy                        -         24 211,03 

                       -                        - 

                       -                        - 

Emisja dłużnych papierów wartościowych                        -                        - 

Inne wpływy finansowe (dotacja)         24 211,03 

Wydatki                        -                        - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej                        -         24 211,03 

Przepływy pieniężne netto razem      (642 189,80)       268 551,23 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych      (642 189,80)       268 551,23 

- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                        -                        - 

Środki pieniężne na początek okresu       696 740,37       428 189,14 

Środki pieniężne na koniec okresu         54 550,57       696 740,37 

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania                        -                        - 

Katowice, 9 marca 2016 roku

Sporządził: Zatwierdził:

Wpływy netto z wydania udziałów/(emisji akcji) i innych instrumentów

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i

kredytów

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

 ..................................................................      

      ( Robert Groborz - Prezes Zarządu)               

……………………………………….

(Anna Szafarczyk-Kasicka - Prezes Zarządu ASK-Finance Sp. z o.o.)
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 Zmiany w wartościach środków trwałych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 (PLN)

Wyszczególnienie Grunty 

Budynki i lokale, 

Obiekty 

inżynierii 

lądowej i wodnej

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny

Środki 

transportu

Inne środki 

trwałe

Ulepszenia w 

obcych środkach 

trwałych

Razem

Wartość początkowa brutto

Stan na 01.01.2015 -            -                     124 442,29          124 442,29       

     + zwiększenie -            -                     -                       -                  -                  -                    -                    

w tym przejęte z inwestycji -            -                  -                    

w tym zakup bezpośredni -            -                    

w tym inne - korekty -            -                     -                  -                    

     - zmniejszenie, w tym: -            -                     -                  -                  -                    -                    

          . Inne (całkowite zużycie) -            -                     -                  -                    

Stan na 31.12.2015 -            -                     124 442,29          -                  -                  -                    124 442,29       

Umorzenia

Stan na 01.01.2015 -            -                     55 636,83            55 636,83         

Umorzenia bieżące - zwiększenia -            -                     17 247,96            17 247,96         

Korekta umorzeń -                     -                  -                    

Zmniejszenia, w tym: -            -                     -                       -                  -                  -                    

Inne -  (likwidacja) -            -                     -                  -                    

Stan na 31.12.2015 -            -                     72 884,79            -                  -                  -                    72 884,79         

Wartość księgowa netto na 31.12.2015 -            -                     51 557,50            -                  -                  -                    51 557,50         

Stopień zużycia od wartości początkowej 

(%)
-            -                     58,57                   -                  -                  -                    58,57                

Aktualizacja wartości środków trwałych -            -                     -                       -                 -                 -                   -                    

Wartość bilansowa na 31.12.2015 -            -                     51 557,50            -                  -                  -                    51 557,50         

Wartość bilansowa na 31.12.2014 68 805,46            68 805,46
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1.2. Środki trwałe nowo przyjęte w leasing finansowy - wartość początkowa.

Pozycja nie występuje.

1.3. Umorzenie środków trwałych nowo przyjętych w leasing finansowy.

Pozycja nie występuje.

1.4. Wartości niematerialne i prawne:        

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 (PLN)

Wyszczególnienie
Koszty prac 

rozwojowych
Znak towarowy

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne

Razem

Wartość początkowa brutto -                        -                     -                     -                     

Stan na 01.01.2015 -                        -                     34 030,00         34 030,00          

     + zwiększenia -                        -                     -                     -                     

     - zmniejszenia -                        -                     -                     -                     

Wartość brutto na 31.12.2015 -                        -                     34 030,00         34 030,00          

Umorzenia -                        -                     -                     -                     

Umorzenia na 01.01.2015 -                        -                     14 860,22         14 860,22          

     + zwiększenia -                        -                     6 555,96           6 555,96            

     - zmniejszenia -                        -                     -                     -                     

Razem umorzenia na 31.12.2015 -                        -                     21 416,18         21 416,18          

Wartość księgowa netto na 31.12.2015 -                        -                     12 613,82         12 613,82          

Wartość księgowa netto na 31.12.2014 -                        -                     19 169,78         19 169,78          

1.4a Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Pozycja nie występuje.

1.5. Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.:

Pozycja nie występuje.

1.6. Zaliczki na środki trwałe w budowie.

Pozycja nie występuje.

1.7. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Pozycja nie występuje.

1.8.

1.9.

Pozycja nie występuje.

2. Struktura własności kapitału podstawowego:

 - 5.000.000 akcji nieuprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

 - 1.800.000 akcji nieuprzywilejowanuych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda;

 - 1.700.000 akcji nieuprzywilejowanych serii C i D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Wyszczególnienie udziałowców ilość udziałów
wartość jednego 

udziału w zł 

wartość kapitału 

zł

Udział w kapitale 

podstawowym

Udziałowcy

1. ERG S.A. 5 608 678 0,10                   560 867,80       66%

2. Pozostali 2 891 322 0,10                   289 132,20       34%

razem stan na 31.12.2015 8 500 000 850 000,00       100%

W ciągu roku nie wystąpiły zmiany w wysokości i strukturze własności kapitału podstawowego.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa

własności budynków i budowli.

Spółka prowadzi działalność w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych i magazynowych gdzie roczna kwota czynszu 

wynosi 2.844,00 zł

Na 31.12.2015 kapitał podstawowy wynosił 850.000,00 zł i dzielił się na:
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3. Informacje o kapitale zapasowym i rezerwowym:

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014

Kapitał zapasowy 558 996,41          441 676,69        

Kapitał rezerwowy -                        -                     

4.

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014

5.

31.12.2015 31.12.2014

2 864,00 51,00

184,00              51,00                 

2 680,00           -                     

2 864,00           51,00                 

2 317,00           1 896,00            

380,00              190,00               

-                     292,00               

24,00                304,00               

1 913,00           1 110,00            

2 317,00           1 896,00            

-                     -                     

2 317,00           1 896,00            

6.

zwiększenia zmniejszenia 

Odpis aktualizujący należności 2 012,28              6 209,08           4 196,80            

7.

Pozycja nie występuje.

8.

Pozycja nie występuje.

9. Pozycja bilansowa „Zapasy” stanowi równowartość materiałów i towarów w magazynie:

Materiały 75 597,09            117 510,48        

Półprodukty i produkty w toku 33 328,00            32 352,00          

Produkty gotowe 17 800,30            48 709,19          

Towary 1 446,30              1 446,30            

Zaliczki na dostawy -                        -                     

Razem 128 171,69          200 017,97        

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).

Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także

wekslowe.

Rodzaj 31.12.2015 31.12.2014

-rezerwy pozostałe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem

Odpis aktualizujący aktywa z tytułu podatku odroczonego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - netto

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,

zwiększeń, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Odpisy aktualizujące należności

Zmiany w ciągu roku
31.12.2015 31.12.2014

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- niewypłacone wynagrodzenia

- wycena bilansowa (wartość ujemna)

- niewypłacony ZUS

Wyszczególnienie

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - razem

Zarząd Bioerg S.A. rekomenduje przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy.

Podatek odroczony – rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-wycena bilansowa (wartość dodatnia)

-odsetki naliczone

Wynik finansowy oraz propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty

bilansowej.

ZYSK / STRATA NETTO              34 187,20            117 319,72    
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10. Inwestycje długoterminowe (PLN)

Inwestycje długoterminowe 31.12.2015 31.12.2014

    1. Nieruchomości -                          -                           

    2. Wartości niematerialne i prawne -                          -                           

    3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 000 000,00         -                           

    a) w jednostkach powiązanych 1 000 000,00         -                           

       - udziały lub akcje -                          -                           

       - inne papiery wartościowe -                          -                           

       - udzielone pożyczki 1 000 000,00         -                           

       - inne długoterminowe aktywa finansowe -                          -                           

    b) w pozostałych jednostkach -                          -                           

       - udziały lub akcje -                          -                           

       - inne papiery wartościowe -                          -                           

       - udzielone pożyczki -                          -                           

       - inne długoterminowe aktywa finansowe -                          -                           

    4. Inne inwestycje długoterminowe -                          -                           

Razem 1 000 000,00         -                           

11. Struktura należności  (PLN)

Należności krótkoterminowe 31.12.2015 31.12.2014

Należności z tytułu dostaw i usług 612 931,65            514 892,59             

od jednostek powiązanych 610 534,95            508 929,78             

od pozostałych jednostek 2 396,70                5 962,81                 

Z tytułu podatków 5 972,68                1 424,00                 

w tym: -                          -                           

VAT 348,68                   907,00                    

Podatek u źródła 517,00                    

CIT 5 624,00                -                           

Należność z tytułu dotacji -                          -                           

Inne 62,80                     139,22                    

Dochodzone na drodze sądowej -                          -                           

Razem 618 967,13            516 455,81             

Należności długoterminowe

Pozycja nie występuje.

12.

31.12.2015 31.12.2014

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w 

jednostkach powiązanych, z tego:
14 105,21            -                        

Udziały lub akcje -         -                        

Inne papiery wartościowe -         -                        

Udzielone pożyczki 14 105,21            -                        

2. Środki pieniężne i inne krótkoterminowe 

aktywa pieniężne razem, z tego: 
            54 550,57              696 740,37    

 Środki pieniężne w kasie                         -                               -      

 Środki pieniężne na rachunkach bankowych             54 550,57              696 740,37    

Inne środki pieniężne (lokaty)                         -                               -      

Razem             68 655,78                             -      

Inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne na rachunku bankowych oraz odsetki z tytułu 

udzielonej pożyczki

Wyszczególnienie

Stan na:

Na inwestycje długoterminowe składa się pożyczka udzielona podmiotowi powiązanemu ERG S.A. o terminie 

zwrotu przypadającym na 31.12.2017. Oprocentowanie pożyczki stanowi suma stawki referencyjnej WIBOR 3M 

oraz marży w wysokości 2,5% w skali roku. Odsetki płatne są w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych z 

terminem płatności 14 dni. 
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13. Struktura zobowiązań (PLN)

Zobowiązania krótkoterminowe 31.12.2015 31.12.2014

Z tytułu kredytu i pożyczek -                          -                           

Inne zobowiązania finansowe -                          -                           

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 285 035,62            65 407,63               

od jednostek powiązanych 3 223,83                -                           

od pozostałych jednostek 281 811,79            65 407,63               

Zaliczki otrzymane na dostawy 7 352,47                 

Z tytułu podatków 139 347,72            5 827,69                 

w tym:

VAT 138 313,00            23,55                      

PIT-4 671,79                   956,00                    

CIT -                          1 386,00                 

ZUS 362,93                   3 462,14                 

Z tytułu wynagrodzeń 2 137,06                4 046,58                 

Inne -                          60,00                      

Razem 426 520,40            82 694,37               

Zobowiązania długoterminowe 31.12.2015 31.12.2014

Kredyty i pożyczki -                          -                           

14. Wykaz rozliczeń międzyokresowych (PLN)

Treść 31.12.2015 31.12.2014

Czynne krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe kosztów
1 943,34                1 091,56                 

domeny 147,18                   282,14                    

wdrożenie planu rozwoju eksportu -                          -                           

Pozostałe (abonamenty, programy) 1 796,16                809,42                    

Czynne długoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe kosztów
-                          -                           

Pozostałe -                          -                           

Treść 31.12.2015 31.12.2014

Bierne rozliczenia międzyokresowe 5 979,88                8 969,92                 

 - długoterminowe 2 989,84                5 979,88                 

     - dotacja Baza klientów 2 989,84                5 979,88                 

     - dotacja Biofolia -                          -                           

 - krótkoterminowe 2 990,04                2 990,04                 

      - dotacja Baza klientów 2 990,04                2 990,04                 

     - dotacja Biofolia -                          -                           
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15. Wykaz rezerw (PLN)

Treść 31.12.2015 31.12.2014

Rezerwy na świadczenia emerytalne i 

podobne
153,12                   1 890,00                 

 - długoterminowe -                          -                           

 - krótkoterminowe 153,12                   1 890,00                 

Utworzone rezerwy w 2015 roku: 153,12                   1 890,00                 

 - rezerwa urlopowa 153,12                   1 890,00                 

Rozwiązane rezerwy w 2015 roku: 1 890,00                

Pozostałe rezerwy 3 950,00                -                           

 - długoterminowe -                          -                           

 - krótkoterminowe 3 950,00                -                           

Utworzone rezerwy w 2015 roku: 3 950,00                -                           

Rozwiązane rezerwy w 2015 roku: -                          -                           

Wykorzystanie rezerwy w 2015 roku: -                          3 000,00                 

- wykorzystanie rezerwy na badanie -                          3 000,00                 

razem 4 103,12                1 890,00                 

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów (PLN)

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014

1. Sprzedaż produktów 231 157,01            1 152 395,57          

2. Sprzedaż materiałów -                          -                           

3. Sprzedaż towarów 1 451 730,49         890 948,14             

4. Sprzedaż usług 155,44                   24 558,43               

5. Inne przychody ze sprzedaży -                          -                           

RAZEM, w tym: 1 683 042,94         2 067 902,14          

Sprzedaż dla jednostek powiązanych 1 420 685,79         1 439 272,39          

Sprzedaż dla pozostałych jednostek 262 357,15            628 629,75             

II. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.

Przychody ze sprzedaży do Spółki Dominującej w Grupie Kapitałowej ERG S.A. stanowiły 86% osiągniętych 

przychodów netto ze sprzedaży Bioerg S.A.
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2.

Przychody finansowe

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014

I.  Dywidenda i udziały w zyskach -                      -                       

II.  Odsetki, w tym: 90 363,20           1 217,81             

     1. Odsetki od środków pieniężnych 131,72                1 211,10             

     2. Odsetki od należności 65 551,17           6,71                    

     3. Odsetki od pożyczek 24 626,31           -                       

     4. Odsetki pozostałe 54,00                  -                       

III. Zysk ze zbycia inwestycji -                      -                       

IV. Aktualizacja wartości inwestycji -                      -                       

V.  Inne -                      -                       

     1.  Pozostałe przychody finansowe -                      -                       

RAZEM 90 363,20           1 217,81             

Koszty finansowe 

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014

I.  Odsetki, w tym: 198,21                576,04                

     1.  Odsetki od zobowiązań -                      63,24                  

     2.  Odsetki bankowe 0,21                    -                       

     3.  Odsetki budżetowe 198,00                512,80                

II.  Strata zw zbycia inwestycji -                      -                       

III. Aktualizacja wartości inwestycji -                      -                       

IV. Inne, w tym: 4 277,81             1 849,53             

      1.  Różnice kursowe 4 277,81             1 849,53             

RAZEM 4 476,02             2 425,57             

Pozostałe przychody operacyjne 

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014

I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego -                      -                       

       Wartość sprzedanych składników majątku -                      -                      

       Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -                      -                      

II. Dotacje 2 990,04             5 965,79             

III. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 3 731,25             9 844,29             

      1. Odszkodowania, reklamacje -                      4 996,08             

      2. Rowiązana rezerwa 1 890,00             -                       

      3. Nadwyżki inwentaryzacyjne 1 835,92             4 148,04             

      4. Pozostałe 5,33                    700,17                

RAZEM 6 721,29             15 810,08           

Pozostałe koszty operacyjne 

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014

I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego -                      -                       

       Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego -                      -                      

      Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -                      -                      

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 967,00             -                       

III. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 2 295,17             10 235,86           

      1. Aktualizacja wartości należności 2 012,28             4 196,80             

      2. Reklamacje 4 996,08             

      3. Utworzone rezerwy 153,12                -                       

      4. Koszt utrzymania majątku nieprodukcyjnego -                      -                       

      5. Niedobory inwentaryzacyjne 71,25                  208,65                

      6. Spisanie należności -                      -                       

      7. Pozostałe 58,52                  834,33                

RAZEM 8 262,17             10 235,86           

Informacje o przychodach, kosztach finansowych oraz pozostałych przychodach i kosztach

operacyjnych (PLN)
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3.

Pozycja nie występuje.

4.

5.

6.

Pozycja nie występuje.

7.

Wyszczególnienie ustaleń  Kwota 

1. Zysk/strata brutto            42 745,20    

2. Przychody podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych), 

a podlegające opodatkowaniu                         -      

3. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych            21 276,11    

a) Przychody finansowe – wycena              2 236,86    

b) Przychody z rozliczenia dotacji              2 990,04    

c) Odsetki naliczone nieopłacone            14 105,21    

d) Odsetki niepodatkowe (zwrot odsetek budżetowych)                   54,00    

c) Pozostałe przychody operacyjne (rozwiązana rezerwa)              1 890,00    

4. Koszty podatkowe (nie ujęte w księgach rachunkowych), 

a pomniejszające podstawę opodatkowania              2 600,72    

a). Wynagrodzenia wypłacone w 2015 roku naliczone w 2014              1 000,00    

b). Ubezpieczenia społeczne wypłacone w 2015 roku naliczone w 

2014              1 600,72    

5. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów            13 584,22    

a).   Koszty finansowe                 198,00    

    -  zapłacone odsetki budżetowe                 198,00    

b).   Koszty operacyjne            13 386,22    

    -  rezerwa na niewykorzystane urlopy, na badanie bilansu, 

wykorzystanie rezerwy na badanie 2014                 153,12    

    -  amortyzacja NKUP              2 990,04    

    -  pozostałe podatki NKUP                 136,00    

    -  naliczone, niezapłacone składki ZUS                 127,78    

- odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa              5 967,00    

- odpisy aktualizujące należności              2 012,28    

    -  nie wypłacone wynagrodzenia naliczone w roku 2015              2 000,00    

6. Dochód do opodatkowania (poz. 1+2-3-4+5)            32 452,59    

7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów                         -      

8. Odliczenie od dochodu                         -      

9. Podstawa opodatkowania (poz. 6-7)            32 452,59    

10. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec Urzędu 

Skarbowego              6 166,00    

11. Zmiana stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego              2 392,00    

12. Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat             

(poz. 9+/-10)              8 558,00    

13. Zysk/strata bilansowa netto (poz. 1-11)            34 187,20    

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 

W roku obrotowym działalność zaniechana nie wystąpiła.

Koszt wytworzenia środków trwałych, rozpoczętych w budowie, środków trwałych na własne

potrzeby.

W roku obrotowym utworzono odpisy aktualizaujące w wysokości 5.967 zł w związku ze stwierdzeniem

występowania wolnorotujących wyrobów gotowych.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od

wyniku finansowego (zysku, straty) brutto (PLN)
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8.

9.

Pozycja nie występuje.

10.

Pozycja nie występuje.

11.

1.

Rachunek przepływów pieniężnych na: 31.12.2015 31.12.2014

- przepływy z działalności operacyjnej 347 289,10 245 590,20

- przepływy z działalności inwestycyjnej -989 478,90 -1 250,00

- przepływy z działalności finansowej 0,00 24 211,03

Przepływy netto razem: -642 189,80 268 551,23

Środki pieniężne na początek okresu: 696 740,37 428 189,14

Środki pieniężne na koniec okresu: 54 550,57 696 740,37

Na pozycję środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych składają się:

31.12.2015 31.12.2014

Środki pieniężne w banku 54 550,57 696 740,37

Zmiana stanu należności wynikająca z bilansu                      -      146 691,53

wpływ dotacji przyznanej w 2013 roku                      -      24 211,03

Zmiana stanu należności wykazana w rachunku przepływów

pieniężnych:
                     -      122 480,50

W roku obrotowym różnice pomiędzy korespondującymi ze sobą danymi z bilansu oraz rachunku przepływów

pieniężnych nie wystapiły.

Brak planowanych na następny rok nakładów na niefinansowe aktywa trwałe oraz na ochronę 

środowiska.

Różnice pomiędzy korespondującymi ze sobą danymi z bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych

(dot. roku 2014):

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa

trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych – kursy

przyjęte do ich wyceny.      

W roku obrotowym jednostka nie poniosła nakładów na ochronę środkowiska oraz niefinansowe

aktywa trwałe. 

III.  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Do wyceny należności, zobowiązań oraz rachunków bankowych wyrażonych w walutach obcych został przyjęty

średni kurs NBP na dzień 31.12.2015, tj. 1 EUR=4,2615.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków

pieniężnych.

BIOERG S.A. sporządza rachunek przepływów pieniężnych przy zastosowaniu metody pośredniej. Podział

działalności na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową przedstawia się następująco: - do działalności

operacyjnej zalicza się transakcje i zdarzenia związane z podstawową i pomocniczą działalnością spółki nie

wymienione w działalności finansowej i inwestycyjnej tj. spłaty zobowiązań, wpływy gotówki w związku ze

sprzedażą produktów i towarów, - do działalności inwestycyjnej zalicza się wpływy i wydatki związane z

zakupem lub sprzedażą rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, aktywów

finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności i dostępnych do sprzedaży, - do działalności finansowej

głównie zalicza się pozyskanie kapitału własnego i kapitałów obcych oraz jego zwrot i obsługę.
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1.

Pozycja nie występuje.

2.

3.

Liczba osób zatrudnionych z podziałem na: 31.12.2015 31.12.2014

Umysłowi 1                           1                            

Fizyczni -                            -                             

Ogółem zatrudnieni 1                           1                            

4. Wynagrodzenia członków Zarządu.

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014

Wynagrodzenia łączne – wypłacone:            15 000,00                12 000,00    

 Członkom Zarządu            15 000,00                12 000,00    

5.

Wyszczególnienie 31.12.2015 31.12.2014

Pożyczki łączne – udzielone:                         -                              -      

osoby zarządzające                         -                              -      

Pożyczki łączne – spłata:                         -                              -      

osoby zarządzające                         -                              -      

Stan na 31.12.2015 r.                         -      -                   

6.

Wynagrodzenie z tytułu badania rocznego sprawozdania finansowego - 2.900,00 zł (netto).

IV.  OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW, 

ISTOTNYCH TRANSAKCJI I NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ 

OSOBOWYCH

Stan zatrudnienia z podziałem na grupy zawodowe.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015 rok wynosi :

Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących (spółek handlowych) - dla

każdej grupy osobno.

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację

majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań

finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 

W 2015 roku spółka i podmioty powiązane dokonywały wzajemnych transakcji o charakterze

wynikającym z bieżącej działalności, na warunkach nie odbiegających od warunków rynkowych.
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1.

Pozycja nie występuje.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 

3.

Pozycja nie występuje.

4.    

1.

Nazwa jednostki powiązanej: ERG SA Folpak Sp. z o. o.

Należnośći z tytułu dostaw i usług:        610 534,95                         -      

Należności z tytułu udzielonych pożyczek     1 014 105,21                         -      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:            3 223,83                         -      

Zobowiązania pozostałe:                       -                           -      

Przychody podstawowej działalności 

operacyjnej:

    1 420 685,79                         -      

Przychody finansowe:          90 174,06                         -      

Koszty podstawowej działalności 

operacyjnej:

         23 302,53                         -      

Pozostałe koszty operacyjne:                       -                           -      

2.

Siedziba spółki: Dąbrowa Górnicza

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

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy

kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna

Podmiotem dominującym grupy jest spółka ERG S.A. 

V.  SZCZEGÓLNE ZDARZENIA

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Na dzień opracowania niniejszej informacji nie wystąpiły po opracowaniu bilansu znaczące zdarzenia, a więc nie wystąpił przypadek nie 

uwzględnienia w bilansie na dzień 31.12.2015 r. oraz w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. znanych Spółce zdarzeń, 

które mogłyby mieć istotny wpływ na zmianę wartości danych wykazanych w sprawozdaniu finansowym. 

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian

sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i

wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale

(funduszu) własnym. 

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze

sprawozdaniem za rok obrotowy.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP 

KAPITAŁOWYCH

Dane wykazane w sprawozdaniu są porównywalne.
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Nie dotyczy jednostki.

1.

Pozycja nie występuje.

          Nie dotyczy jednostki

1.

Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności. 

W roku obrotowym wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży o 18,61%, ze znaczącą zmianą w strukturze sprzedaży w wyniku spadku przychodów 

ze sprzedaży produków o 79,94% przy jednoczesnym wzroście przychodów ze sprzedaży towarów o 62,94% . Równocześnie nastąpiło zwiększenie 

koncentracji sprzadaży towarów dla Spółki Dominującej w Grupie Kapitałowej. Udział sprzedaży dla jednostek pozostałych spadł z 30,40% do 

15,58%. Główną przyczyną spadku wielkości sprzedaży jest niski poziom popytu na produkty kompostowalne.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane Spółce zdarzenia zagrażające kontynuowaniu działalności w okresie co najmniej

najbliższych 12 miesięcy. Dlatego też nie występuje zjawisko poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności . 

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego

jednostki:

VII.  INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

2.     Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności:

3.    Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności:

VIII.  ZAGROŻENIA DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

IX.  INNE ISTOTNE INFORMACJE
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Lp. Rodzaj instrumentu finansowego Stan na dzień 31.12.2015 r. Stan na dzień 31.12.2014 r.

1 Aktywa przeznaczone do obrotu                                      -                                         -      

a                                      -                                         -      

2 Pożyczki udzielone i należności własne                    1 627 036,86                       514 892,54    

a nalezności z tytułu dostaw i usług                       612 931,65                       514 892,54    

b należności z tytułu udzielonych pożyczek                    1 014 105,21                                       -      

3 Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności                                      -                                         -      

a                                      -                                         -      

4 Aktywa dostępne do sprzedaży                                      -                                         -      

a                                      -                                         -      

5
Instrumenty zabezpieczające o wartości godziwej 

dodatniej
                                     -                                         -      

a                                      -                                         -      

                   1 627 036,86                       514 892,54    

Wycena aktywów zaliczonych do instrumentów finansowych

Lp. Rodzaj instrumentu finansowego
sposób wyceny na dzień 

31.12.2015r.

wartość według wyceny 

bilansowej na 31.12.2015r.

wartość według 

wyceny bilansowej 

na 31.12.2014r.

zmiana wyceny w trakcie 2015 roku odniesiona na RZiS

1 Aktywa przeznaczone do obrotu                                    -                         -                                                                        -      

a                                    -                         -                                                                        -      

2 Pożyczki udzielone i należności własne                 1 627 036,86        514 892,54    -                                                      1 871,17    

a należności z tytułu dostaw i usług
 w kwocie wymagającej 

zapłaty 
                   612 931,65        514 892,54    -                                                      1 871,17    

b należności z tytułu udzielonych pożyczek
 w kwocie wymagającej 

zapłaty 
                1 014 105,21                       -                                                           14 105,21    

3 Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności                                    -                         -                                                                        -      

a                                    -                         -                                                                        -      

4 Aktywa dostępne do sprzedaży                                    -                         -                                                                        -      

a                                    -                         -                                                                        -      

                1 627 036,86        514 892,54    -                                                      1 871,17    

X. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Klasyfikacja aktywów do grup instrumentów finansowych

RAZEM

RAZEM
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Lp. Rodzaj zobowiązania
wartość według wyceny bilansowej 

na 31.12.2015r.

wartość według wyceny 

bilansowej na 31.12.2014r.

zmiana wyceny w 

trakcie 2015 roku 

odniesiona na RZiS

kwota odniesiona w bieżącym roku na kapitał z 

aktualizacji wyceny

1 zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu -                                    -                                 -                  -                                                                 

-                                    -                                 -                  -                                                                 

-                                    -                                 -                  -                                                                 

-                                    -                                 -                  -                                                                 

2 pozostałe zobowiązania finansowe 285 035,62                      65 407,63                     2 230,69        -                                                                 

- kredyty i pożyczki -                                    -                                 -                  -                                                                 

- dłużne papiery wartościowe -                                    -                                 -                  -                                                                 

- zobowiązania finansowe inne -                                    -                                 -                  -                                                                 

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 285 035,62                      65 407,63                     2 230,69        -                                                                 

- -                                    -                                 -                  -                                                                 

                      285 035,62                         65 407,63            2 230,69                                                                      -      

do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

1 Aktywa przeznaczone do obrotu -                                    -                                 -                  -                                                                 

w tym odsetki od aktywów objętych odpisem 

aktualizującym
-                                    -                                 -                  -                                                                 

2 Pożyczki udzielone i należności własne 76 072,27                        14 105,21                     -                  -                                                                 

w tym odsetki od aktywów objętych odpisem 

aktualizującym
-                                    -                                 -                  -                                                                 

3 Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności -                                    -                                 -                  -                                                                 

w tym odsetki od aktywów objętych odpisem 

aktualizującym
-                                    -                                 -                  -                                                                 

4 Aktywa dostępne do sprzedaży -                                    -                                 -                  -                                                                 

w tym odsetki od aktywów objętych odpisem 

aktualizującym
-                                    -                                 -                  -                                                                 

5 Środki pieniężne 131,72                             -                                 -                  -                                                                 

6 Pozostałe 54,00                               -                                 -                  -                                                                 

76 257,99                        14 105,21                     -                  -                                                                 

Zobowiązania finansowe według tytułów

RAZEM

Przychody finansowe - odsetki

Lp. Rodzaj aktywu

Przychody z odsetek w danym roku obrotowym

Odsetki naliczone i zrealizowane

Odsetki naliczone lecz nie zrealizowane

RAZEM
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do 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy

1 Zobowiązania przeznaczone do obrotu -                                    -                                 -                  -                                                                 

2 Pozostałe zobowiązania 0,21                                  -                                 -                  -                                                                 

kredyty i pożyczki 0,21                                  -                                 -                  -                                                                 

dłużne papiery wartościowe -                                    -                                 -                  -                                                                 

zobowiązania finansowe inne -                                    -                                 -                  -                                                                 

zobowiązania z tytułu dostaw i usług -                                    -                                 -                  -                                                                 

- -                                    -                                 -                  -                                                                 

3 Inne pasywa 198,00                             -                                 -                  -                                                                 

198,21                             -                                 -                  -                                                                 

    
.........................................................                  

 ( pieczęć firmowa )                                         

Z A R Z Ą D    S P Ó Ł K I 

.........................................................                ..................................................................      

                  ( pieczęć firmowa )                                               Robert Groborz - Prezes Zarządu)

Odsetki naliczone lecz nie zapłacone

RAZEM

B I U R O   S P O R Z Ą D Z A J Ą C E

..................................................................(Anna Szafarczyk-Kasicka - 

Prezes Zarządu ASK-Finance Sp. z o.o.)

Koszty finansowe - odsetki

Lp. Rodzaj zobowiązania

Koszty z tytułu odsetek w danym roku obrotowym

Odsetki naliczone i zapłacone
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Informacje podstawowe 
 

Nazwa (firma): BIOERG Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Dąbrowa Górnicza 

Adres: 45-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 6 

Numer KRS:  0000318399 

Oznaczenie Sądu:     
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy  KRS  

REGON: 240661514 

NIP:  629-23-82-022 

Kapitał zakładowy 850 000,00 PLN 

Telefon:  +48 32 262 22 22 

Fax:  +48 32 262 22 21 

Poczta e-mail:  bioerg@bioerg.pl 

Strona www:  www.bioerg.pl 

 

 

Skład Zarządu Emitenta na dzień bilansowy 31.12.2015 r.: 

 

Robert Groborz - Prezes Zarządu (od dnia 29 kwietnia 2015 roku) 

 

W roku obrotowym, ze skutkiem od dnia 2 kwietnia 2015 r. z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Pan Piotr 

Szewczyk. 

 

Skład Zarządu Emitenta na dzień publikacji sprawozdania: 

 

Robert Groborz - Prezes Zarządu (od dnia 29 kwietnia 2015 roku) 

 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień bilansowy 31.12.2015 r. oraz na dzień publikacji 

sprawozdania: 

 

Maciej Błasiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Leszek Stańczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

Maria Purgał - Sekretarz Rady Nadzorczej,   

Anna Koczur- Purgał – Członek Rady Nadzorczej, 

Józef Tajak – Członek Rady Nadzorczej. 
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ERG SA

BIOERG SA

65,98 % akcji

Folpak  Sp. z o.o.

100% udziałów

Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej  
 

Spółka BIOERG SA należy do Grupy Kapitałowej ERG SA. Schemat Grupy Kapitałowej ERG SA na dzień 31 

grudnia 2015 roku przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiotem dominującym w Grupy jest spółka ERG S.A. posiadająca 65,98 % akcji spółki BIOERG SA 

 

ERG SA 

Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza 

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

Telefon: 32 264-02-81 

Fax.: 32 262-32-48 

Adres poczty elektronicznej: erg@erg.com.pl   

Strona internetowa: www.erg.com.pl  

Głównym przedmiotem działalności spółki ERG S.A. jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. 

 

 

JEDNOSTKI ZALEŻNE 

 

FOLPAK Sp. z o.o. 

Siedziba Spółki: Dąbrowa Górnicza 

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

Telefon: 32 264-02-81 

Fax.: 32 262-32-48 

Głównym przedmiotem działalności spółki Folpak Sp. z o.o. jest działalność usługowa i handlowa w zakresie z 

tworzyw sztucznych. 

 

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  

  

http://www.erg.com.pl/
http://www.bioerg.pl/


BIOERG SA raport roczny 2015   

 

Komentarz Zarządu na temat aktualnej i przewidywanej sytuacj i 

finansowej 
 

Przychód netto ze sprzedaży spółki BIOERG SA w 2015 roku wyniósł 1 659 tyś PLN, co oznacza spadek o 18 

% w stosunku do roku 2014, kiedy to przychód netto ze sprzedaży wyniósł 2 030 tyś PLN. Główny wpływ na 

zmniejszenie poziomu przychodów netto miał spadek przychodów ze sprzedaży produktów o 80%, co 

spowodowane było spadkiem popytu na produkty kompostowalne. Jednocześnie w roku obrotowym 2015 

Spółka osiągnęła wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów o 63%, co było wynikiem sprzedaży 

surowca do produkcji folii dla Spółki Dominującej w Grupie Kapitałowej W omawianym okresie BIOERG SA 

prowadziła działalność na obszarze całego kraju. 

Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 zamknął się zyskiem netto w wysokości 34 tyś PLN, czyli spadkiem o 

prawie 71% w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek dodatniego wyniku netto spowodowany był 

wspomnianym wcześniej niższym poziomem sprzedaży produktów. Dużą rolę w osiągnięciu zysku za rok 2015 

miały przychody finansowe z tytułu odsetek od pożyczki, udzielonej przez BIOERG SA Spółce Dominującej w 

Grupie Kapitałowej. 

W dalszym ciągu realizowane były działania mające na celu wzrost rozpoznawalności marki BIOERG SA na 

rynku krajowym i zagranicznym oraz promocję ekologicznych produktów kompostowalnych marki BIOERG 

SA. 

Rynek opakowań kompostowalnych jest rynkiem rozwijającym się, a stale rosnąca świadomość ekologiczna 

przekłada się na coraz większe zainteresowanie ze strony konsumentów. O dużym potencjale sektora opakowań 

ekologicznych stanowią również zmieniające się uwarunkowania prawne oraz fakt, iż stale pojawiają się nowe 

obszary i możliwości zastosowań bio-materiałów. BIOERG SA bada i rozwija możliwości wykorzystania 

nowatorskich materiałów, co wiąże się jednak z koniecznością ponoszenia kosztów związanych z działaniami 

badawczo-rozwojowymi. Działania takie są jednak niezbędne dla dalszego rozwoju Spółki i budowania marki 

lidera innowacji na rynku ekologicznych opakowań. 

 

Zdarzenia istotne mające wpływ na działalność spółki, które 

nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu,  do 

dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
 

Podstawowa działalność Emitenta 

Profil biznesowy BIOERG SA polega na sprzedaży ekologicznych produktów głównie z biotworzyw. Spółka 

jest jednym z pierwszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i sprzedażą opakowań z tworzyw 

kompostowalnych w Polsce. Główne grupy produktów to opakowania na odpady, torby reklamowe oraz worki 

na psie odchody.  

BIOERG SA jest ponad to pierwszym polskim przedsiębiorstwem, które uzyskało certyfikat potwierdzający 

spełnienie wymagań europejskiej normy EN 13432:2000 wydany przez niezależną jednostkę DIN CERTCO 

(pierwsza certyfikacja w kwietniu 2008 r). Certyfikat ten potwierdza pełną biedegradowalność oraz możliwość 

kompostowania produktów sprzedawanych przez BIOERG SA. 

Początkowa działalność Spółki miała przede wszystkim charakter badawczo-rozwojowy. Do połowy 2009 r. 

Spółka była na etapie testów oraz konsultacji w zakresie opracowania i wdrożenia pierwszych produktów 

biodegradowalnych. Do tego czasu firma realizowała produkcję i sprzedaż głównie partii próbnych wyrobów, 

nad którymi pracowała. Na przełomie lat 2009 i 2010 BIOERG SA opracowała i wprowadziła do sprzedaży 

kilka grup produktów (torby reklamowe, opakowania na odpady, seria produktów pod marką PSIWOREK) w 

pełni kompostowalnych. Od drugiej połowy 2010 roku zintensyfikowane zostały działania handlowe w celu 

rozwinięcia sprzedaży opracowanych produktów na masową skalę.   
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Charakterystyka oferowanych produktów  

Produkty Emitenta tworzone są z wykorzystaniem biosurowców pochodzenia roślinnego. Najważniejszą ich 

cechą jest to, że poprzez możliwość poddania recyklingowi organicznemu (kompostowaniu lub fermentacji) 

pozwalają na komfortowe korzystanie z opakowań zazwyczaj jednorazowego użytku, z jednoczesną dbałością o 

środowisko naturalne. Oferowane przez BIOERG SA artykuły dzięki zastosowaniu wyłączenie 

biodegradowalnych polimerów są w pełni kompostowalne (ulegają biodegradacji, czyli przemianie węgla 

zawartego w materiale do dwutlenku węgla tworząc odpowiednio drobny, niezawierający substancji 

toksycznych, kompost). Cały proces może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w odróżnieniu od 

opakowań tradycyjnych tworzyw sztucznych, których rozkład w przyrodzie trwa od 100 do 400 lat. 

Oferta Emitenta obejmuje wykonane z BIOFOLII: 

 

 Worki na odpady, w tym: 

- worki na odpady komunalne, 

- worki selektywnie zbierane odpady ulegające biodegradacji. 

 

 Worki na psie odchody, w tym: 

- zestaw PSIWOREK, zawierający 3 woreczki na psie odchody w kartoniku, 

- opakowanie typu display, zawierające 35 kartoników PSIWOREK, 

- woreczki na psie odchody w rolce po 25 lub 50 sztuk, 

- woreczki na psie odchody w bloku po 25 lub 50 sztuk. 

 

 Torby reklamowe, w tym:  

- torby reklamowe typu T-Shirt, 

- torby reklamowe typu Market. 

 

 Dystrybutory do worków na psie odchody. 

 

Spółka oferuje również możliwość wykonania opakowań bazujących na BIOFOLII o szerokim spektrum 

rozmiarów i grubości, a także z indywidualnym nadrukiem, na podstawie zamówienia klienta. 

 

W ocenie Zarządu Spółki BIOERG SA ma przewagę konkurencyjną w stosunku do wyrobów krajowych 

i zagranicznych, ponieważ: 

- Spółka posiada jedną z najszerszych ofert opakowań kompostowalnych, obejmującą torby reklamowe, 

worki na odpady oraz worki na psie odchody. Jedyny konkurent, który wytwarza wszystkie wymienione grupy 

produktów, ma w swoim asortymencie znacznie mniej wariantów poszczególnych wyrobów, a z uwagi na 

produkcję zlokalizowaną poza Polską jest mało elastyczny w zakresie ceny i logistyki; 

- W stosunku do wyrobów większości działających na rynku polskim konkurentów produkty BIOERG cechują 

się wysoką jakością. Wszystkie artykuły Firmy są w pełni biodegradowalne i kompostowalne.  

 

W przypadku toreb reklamowych wysoka jakość została potwierdzona przez 

certyfikat DIN CERTCO, który BIOERG SA uzyskała jako pierwsza polska 

firma, a który potwierdza zdolność produktów do biodegradacji i ich przydatność 

do kompostowania, zgodnie z normą EN 13432:2000. Dzięki temu certyfikatowi 

torby reklamowe BIOERG są oznakowane specjalnym logo (widoczne obok), 

numerem rejestracyjnym oraz wyrazem „kompostowalny” (lub „compostable”), 

co odróżnia je od zdecydowanej większości dostępnych na rynku produktów, 

które są wytworzone z tradycyjnego polietylenu z niewielkim dodatkiem środków 

chemicznych (tzw. degradantów, takich jak: TDPA, d2w czy Eco-degran). 

Substancje te nie powodują, że produkty stają się zdatne do kompostowania, a jedynie przyspieszają proces 

defragmentacji polimeru do kilkunastu                           lub kilkudziesięciu miesięcy pod wpływem światła 

słonecznego lub tlenu. Z uwagi na gorszą jakość wynikającą z zastosowania tańszych surowców, spora część 

produktów konkurencyjnych, w szczególności wytwarzanych przez polskie firmy, jest tańsza od wyrobów 

BIOERG S.A.  
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Rynek działalności Emitenta 

Branża wyrobów z folii biodegradowalnych jest wciąż w fazie rozwoju. Na rynku krajowym działa niewielu 

konkurentów Spółki. Większość z nich stanowią przedsiębiorstwa zagraniczne oferujące swoje produkty w 

naszym kraju za pośrednictwem dystrybutorów. Polskie firmy to przede wszystkim producenci tradycyjnych 

wyrobów foliowych z polietylenu, którzy w związku z rozwojem rynku artykułów wykonanych z tworzyw 

biodegradowalnych postanowili je włączyć do swojej oferty nie promując jednak odrębnej marki w zakresie 

produkcji bioopakowań. 

  

Realizowana strategia 

 Długofalowa strategia Spółki BIOERG SA zakładała: 

 rozwój działań handlowych i marketingowych, 

 ciągłe poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w zakresie produkcji przyjaznych dla 

środowiska opakowań,  

 budowę zaplecza technologicznego. 

Wobec zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji w linie do wytwarzania i konfekcjonowania wyrobów 

kompostowalnych, a tym samym umożliwienia produkcji z wykorzystaniem linii będących własnością BIOERG 

SA, założeniem Zarządu Emitenta stała się koncentracja na zwiększaniu sprzedaży produktów własnych oraz 

rozwoju Spółki w zakresie tworzenia i wprowadzania na rynek nowych technologii z dziedziny przetwórstwa 

tworzyw sztucznych i produkcji opakowań, w szczególności poprzez poszukiwanie innowacyjnych materiałów 

do produkcji opakowań.  

Realizując powyższe założenia w 2015 roku kontynuowano działania mające na celu dotarcie do krajowych 

jednostek administracji publicznej, w szczególności urzędów miast i gmin oraz firm komunalnych w celu 

zainteresowania ofertą worków na odpady oraz produktami marki PSIWOREK, w tym systemami utrzymania 

czystości w miejscach publicznych. Podjęto również działania zmierzające do otwarcia nowego kanału 

dystrybucji, jakim są sieci handlowe. 
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Przewidywany rozwój BIOERG SA  
 

Założeniem Zarządu BIOERG SA jest koncentracja na działalności handlowej oraz rozwój Spółki w zakresie 

tworzenia i wprowadzania na rynek nowych technologii z dziedziny przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

produkcji opakowań i pokrewnych obszarów przemysłowych. Strategia Spółki obejmuje również kontynuację 

realizowanych dotychczas projektów w zakresie opracowywania i sprzedaży produktów z tworzyw sztucznych, 

w szczególności opakowań z biofolii.  

Spółka planuje rozszerzyć swoją ofertę o nowe produkty handlowe o charakterze proekologicznym związane z 

profilem działalności Spółki, co pozwoli na bardziej kompleksowe zaopatrzenie Klientów Spółki.   

 

W ramach realizacji przyjętej strategii, zakłada się ekspansję na rynki zagraniczne oraz konsekwentną i rzetelną 

realizację polityki handlowej i marketingowej w celu zwiększenia sprzedaży oraz rozpoznawalności artykułów i 

marki BIOERG SA. Ponadto, Spółka zamierza kontynuować aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach, 

konferencjach, spotkaniach branżowych na rzecz ochrony środowiska i zwiększania świadomości ekologicznej.   

 

Przyjęta polityka handlowo-marketingowa zakłada inicjowanie działań zmierzających do wzrostu sprzedaży 

produktów zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym poprzez: 

 aktywne poszukiwanie potencjalnych odbiorców zajmujących się działalnością handlową i sukcesywne 

nawiązywanie współpracy; 

 uczestnictwo w targach krajowych i międzynarodowych, konferencjach i innych spotkaniach 

branżowych w celu budowania stabilnej pozycji na rynku; 

 dążenie do zwiększenie obecności artykułów Spółki w miejscach publicznych, głównie sieciach 

handlowych.; 

 pozyskiwanie nowych grup odbiorców poprzez współpracę z jednostkami administracji publicznej, 

takimi jak: urzędy miast, gmin, jednostki straży miejskiej, jednostki komunalne itp. Celem jest wypracowanie 

rozpoznawalnej wśród indywidualnych jednostek marki PSIWOREK. 

 

Zarząd planuje również kontynuację działalności Spółki w zakresie badań i rozwoju nowych produktów, w 

szczególności z wykorzystaniem nowych typów tworzyw, aby Spółka mogła rozszerzyć paletę oferowanych 

produktów w efekcie uzyskując wyższe marże na sprzedaży wyrobów niedostępnych dla konkurencji. 

Spółka dostrzega duży potencjał wykorzystania tworzyw biodegradowalnych w zastosowaniu przemysłowym, a 

rynek opakowań kompostowalnych nadal jest rynkiem rozwijającym się, gdzie stale pojawiają się nowe obszary 

i możliwości zastosowań, które spółka BIOERG SA. bada i rozwija. Wiąże się to jednak z koniecznością 

ponoszenia kosztów związanych z działaniami badawczo-rozwojowymi, które stanowią istotny czynnik 

obciążający wynik Spółki. Działania te są jednak niezbędne dla dalszego rozwoju Spółki i budowania marki 

BIOERG na rynku.  
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Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju  
 

Strategia Spółki BIOERG SA zakłada jednoczesny rozwój działań handlowych i marketingowych oraz ciągłe 

poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w zakresie produkcji przyjaznych dla środowiska opakowań.  

W 2015 roku kontynuowano próby technologiczne z wykorzystaniem biotworzyw, które mogą stanowić lepszą i 

korzystniejszą ekonomicznie alternatywę dla surowców wykorzystywanych do produkcji opakowań 

kompostowalnych. Przeprowadzono również próby z zastosowaniem nowego rodzaju tworzyw bazujących na 

surowcach odnawialnych, które pozwolą wkrótce na poszerzenie oferty Spółki o nowy segment asortymentu 

jakim będą przyjazne dla środowiska opakowania z tworzyw nieulegających biodegradacji 

 

Współpraca z instytucjami badawczymi i jednostkami naukowymi 

 

W ramach przedsięwzięć z zakresu tworzenia i wprowadzania na rynek nowych technologii z dziedziny 

przetwórstwa tworzyw, produkcji opakowań i pokrewnych obszarów przemysłowych w 2015 roku BIOERG SA 

współpracowała z kilkoma instytucjami badawczymi i jednostkami naukowymi. 

 

Oprócz działalności badawczo rozwojowej mającej na celu poszerzenie oferty przyjaznych środowisku 

opakowań o produkty unowocześnione pod względem używanych surowców, dodatków czy nowej konstrukcji, 

które pozwolą na podwyższenie konkurencyjności produktów BIOERG SA Spółka aktywne uczestniczy w 

spotkaniach i konferencjach branżowych i naukowych pozwalających na śledzenie nowatorskich rozwiązań z 

branży przetwórstwa tworzyw i dających możliwość nawiązania kontaktu i współpracy z jednostkami 

naukowymi oraz udział w programach badawczo-rozwojowych mających na celu poszukiwanie nowych 

biomateriałów oraz podnoszenie właściwości jakościowych i funkcjonalnych materiałów już dostępnych. W 

ramach powyższych działań I kwartale 2015 BIOERG SA uczestniczyła między innymi w konferencji 

BIOPLAST SUMMIT- Biodegradable Plastics Market Opportunities. 
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Informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych, 

a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze 

wskazaniem jaką cześć kapitału zakładowego reprezentują, cenie 

nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku 

ich zbycia 
 

W 2015 roku nie miały miejsca powyższe zdarzenia. 

 

Czynniki ryzyka i zagrożenia związane z  prowadzoną  

działalnością  
 

Ryzyko związane z konkurencją  

Na światowym rynku biodegradowalnych produktów opakowaniowych, działają podmioty dysponujące 

większym zapleczem kapitałowym, produkcyjnym i kadrowym od BIOERG SA. Są to w przeważającej 

większości podmioty działające za granicą, które prowadzą również ekspansję na rynku polskim. Posiadają one 

rozbudowane kanały dystrybucyjne, zarówno za granicą, jak i na terenie Polski. Istnieje zatem ryzyko, że 

Emitent nie będzie w stanie zbudować zakładanej pozycji rynkowej, a osiągane marże, ze względu na obecność 

konkurencyjnych produktów, nie będą wystarczająco wysokie, aby Spółka realizowała oczekiwany wynik na 

poziomie operacyjnym i poziomie netto.  

Produkty Emitenta charakteryzują się wysoką jakością, porównywalną do wyrobów oferowanych przez 

konkurencję. Znaczącym elementem przewagi konkurencyjnej jest pełna biodegradowalność i kompostowalność 

produktów Emitenta potwierdzona certyfikatem DIN EN 1342:2000, który uprawnia Spółkę do oznaczania 

produktów znakiem biodegradable/compostable. W relacji z Klientami BIOERG SA stara się sprostać także 

indywidualnym oczekiwaniom i niestandardowym wymaganiom Klientów. 

 

Ryzyko związane ze zmiennośc ią kursów walut  

Emitent dokonuje zakupu większości surowców wykorzystywanych do produkcji oferowanych wyrobów za 

granicą. Większość kosztów ponoszonych w związku z nabyciem surowców wyrażona jest w walutach obcych. 

Istnieje zatem znaczące ryzyko, że w przypadku niekorzystnej zmiany kursów walut Emitent będzie ponosił 

wyższe koszty zakupu surowców wymaganych do wytworzenia produktów. Spółka dysponuje ograniczoną 

możliwością przenoszenia podwyższonego kosztu pozyskania surowców na klienta końcowego z uwagi na 

obecność na rynku produktów konkurencyjnych, dlatego wyższy koszt zakupu może, w bliżej nieokreślonym 

czasie, przełożyć się na zmniejszenie realizowanych marż ze sprzedaży, a w konsekwencji pogorszenie wyników 

finansowych Spółki.  

Czynnikiem neutralizującym powyższe ryzyko jest fakt, że produkty konkurencyjne wytwarzane są 

z zastosowaniem podobnych surowców, dlatego wzrost kursu walutowego wpływający na wzrost kosztu ich 

nabycia powinien zostać w długim terminie odzwierciedlony w cenach przez wszystkich producentów 

i sprzedawców.  
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Ryzyko związane ze zmiennośc ią cen surowców  

Emitent dokonuje zakupu surowców wykorzystywanych do produkcji oferowanych wyrobów. Surowce te 

otrzymuje się z odnawialnych surowców naturalnych, ponadto spełniają one wymagania normy EN 13432:2000, 

co oznacza, że są w pełni biodegradowalne. Istnieje ryzyko, że ceny odpowiednich surowców będą zmieniać się  

w czasie w sposób niekorzystny dla Emitenta, w efekcie czego będzie on ponosił wyższe koszty zakupu 

surowców wymaganych do wytworzenia produktów, co w przypadku ograniczonej możliwości przenoszenia 

podwyższonego kosztu produkcji wyrobów na klienta końcowego może przełożyć się na zmniejszenie 

realizowanych marż ze sprzedaży, a w konsekwencji pogorszenie wyników finansowych Spółki.  

Czynnikiem częściowo neutralizującym powyższe ryzyko jest fakt, że produkty konkurencyjne wytwarzane są 

z zastosowaniem podobnych surowców, dlatego wzrost ceny surowców wpływający na wzrost kosztu ich 

nabycia powinien zostać w długim terminie odzwierciedlony w cenach przez wszystkich producentów 

i sprzedawców. 

 

Ryzyko związane z otoczeniem prawny m  

Otoczenie prawne w Polsce uznaje się za mało stabilne poprzez częste zmiany przepisów prawa dotyczących 

prowadzenia działalności gospodarczej. Do najczęściej aktualizowanych zalicza się przede wszystkim Kodeks 

Spółek Handlowych, Ustawę o rachunkowości, Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepisom 

brakuje jednoznacznej interpretacji, a licznym zmianom i nowelizacjom towarzyszą kosztowne procesy 

związane z ich monitorowaniem oraz adaptacją przedsiębiorstw do nowych warunków. Nieoczekiwane zmiany 

przepisów prawnych niosą za sobą ryzyko negatywnego wpływu na wyniki i rozwój działalności Emitenta. 

 

Ryzyko zmian w przepisach podatkowych  

Przepisy podatkowe w Polsce ulegają częstym zmianom, ponadto nadal są w fazie dostosowywania 

do przepisów Unii Europejskiej. Wciąż brak ich precyzyjnej interpretacji, a działania organów skarbowych jak 

i decyzje sądów są niejednolite.  

Istnieje ryzyko, że ograny podatkowe przyjmą odmienną interpretację prawa podatkowego niż Emitent, w takim 

przypadku Spółka może być zmuszona do poniesienia dodatkowych kosztów w postaci niezaplanowanych 

podatków i ewentualnych kar, a w efekcie może nastąpić pogorszenie osiąganych wyników i perspektyw 

rozwoju. 

 

Ryzyko związane z koncentracją odbiorców  

Emitent w 2015 r. prowadził sprzedaż do sklepów sieci handlowej, jednostek administracji publicznej, 

przedsiębiorców oraz indywidualnych odbiorców, jednak największa część sprzedaży przypadała na Spółkę 

Dominującą w Grupie Kapitałowej, z którą Bioerg zrealizował w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku 

aż 86% całkowitych przychodów ze sprzedaży. Spółka w 2015 r. odnotowała kontakty handlowe jedynie z 

kilkoma innymi odbiorcami. Istnieje zatem ryzyko, że w razie zmniejszenia zamówień ze strony znaczącego 

odbiorcy spadnie również poziom osiąganych przychodów powodując ogólne pogorszenie wyników 

finansowych Spółki.  

 

Ryzyko związane z koncentracją  dostawców  

Emitent współpracuje w zakresie zaopatrzenia w surowce niezbędne do produkcji sprzedawanych wyrobów 

z ograniczoną liczbą dostawców. Spółka posiada kilku kluczowych dostawców surowców, które są 

wykorzystywane do produkcji wyrobów biodegradowalnych znajdujących się w ofercie BIOERG SA. Istnieje 

zatem ryzyko uzależnienia działalności prowadzonej przez Emitenta od określonych dostawców. Ponadto, 

Spółka z powodu ograniczonych rozmiarów prowadzonej działalności nie ma wpływu na kształtowanie się 

polityki cenowej dostawców, co w konsekwencji może przekładać się na niechętnie udzielane jej rabaty, a nawet 

doprowadzić do sytuacji oferowania surowców w wyższych niż rynkowe cenach. Powyższe ryzyko w ocenie 

Emitenta jest niewielkie. Emitent ma możliwość wykorzystania surowców oferowanych przez poszczególnych 

dostawców, co pozwala na wybór pomiędzy produktami konkurencyjnych podmiotów. Co więcej, Spółka nie 

jest związana z dostawcami długoterminowymi umowami, co pozwala na swobodny dobór partnerów 

handlowych.  

BIOERG SA nie ma możliwości przewidzenia strategii działania dostawców w przyszłości. Jej ewentualna 

zmiana skutkująca podniesieniem kosztów zakupu towarów dla Emitenta lub zakończeniem współpracy 
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handlowej mogłaby negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną Emitenta i osiągane przez niego wyniki 

finansowe. Możliwość redukcji tego ryzyka przez Emitenta jest ograniczona w związku z niewielką liczbą 

producentów i dostawców działających na światowym rynku biosurowców. 

 

 

 

Robert Groborz – Prezes Zarządu 
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Oświadczenia Zarządu  

 

Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania 

finansowego 

 

Zarząd Spółki BIOERG SA oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie  finansowe za 

okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami 

obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową 

i finansową BIOERG SA oraz jej wynik finansowy, oraz, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera 

prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i czynników ryzyka. 

 

Oświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych 

 

Zarząd Spółki BIOERG SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego za okres 

od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten zgodnie 

z przedstawionym oświadczeniem spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym 

sprawozdaniu finansowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  

 

 

Robert Groborz – Prezes Zarządu 
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Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego  
LP. ZASADA 

TAK/NIE/ 

NIE DOTYCZY 
KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 

informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych 

metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp 

do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z 

tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad 

walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

TAK 

Emitent prowadzi efektywną i przejrzystą 

politykę informacyjną. Zasada ta nie jest 
stosowana w części, która umówi, iż 

Spółka powinna umożliwić transmitowanie 

obrad walnego zgromadzenia 
z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać 

go na stronie internetowej.  

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 

niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz 
sposobu jej funkcjonowania. 

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 

i zamieszcza na niej: 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona 

startowa), 

TAK  

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów, 
TAK 

 

 

3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem 

pozycji emitenta na tym rynku, 
TAK  

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 
członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka 

rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 
walnym zgromadzeniu spółki, 

TAK  

3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na 

bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w 
przypadku gdy emitent takie publikuje), 

 NIE DOTYCZY 
Emitent nie opublikował prognozy 

wyników na bieżący rok obrotowy 

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych 

akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, 
TAK  

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna 
w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

TAK  

 3.11. Skreślony.   

 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, TAK  

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 

raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także 

spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji 

prasowych, 

TAK  

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak 

wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących 

nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 
uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych 

operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 
inwestycyjnych, 

NIE DOTYCZY 
Emitent do tej pory nie informował o tego 
typu zdarzeniach, gdyż nie miały one 

miejsca. 
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 3.15. Skreślony.   

 

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 

porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego 

zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 

NIE DOTYCZY 

Emitent do tej pory nie publikował tego 

typu informacji, gdyż nie wystąpiły 

przypadki zgłaszania pytań przez 
akcjonariuszy w kwestiach dotyczących 

spraw objętych porządkiem obrad walnego 

zgromadzenia. 

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz 

z uzasadnieniem, 

TAK Dostępne w sekcji Raporty bieżące 

3.18. informację o przerwie w obradach walnego 

zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 
NIE DOTYCZY 

Emitent do tej pory nie informował o tego 
typu zdarzeniach, gdyż nie miały one 

miejsca. 

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka 
podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego 

Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, 

numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej 

Doradcy, 

NIE DOTYCZY 
Spółka aktualnie nie korzysta z usług 
Autoryzowanego Doradcy 

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 

animatora akcji emitenta, 
TAK  

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 

opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 
NIE DOTYCZY 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie 
opublikowano dokumentu informacyjnego 

(prospektu emisyjnego spółki) 

 3.22. Skreślony.   

 3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 

informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji 

informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 
przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub 

wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na 

stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK  

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według 

wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty 

bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie 
internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 

następuje ich publikacja zgodnie z przepisami 

obowiązującymi emitenta. 

TAK  

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 

spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl. 

NIE 

BIOERG S.A. prowadzi aktywną politykę 

informacyjną za pomocą strony 

korporacyjnej Spółki.  

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 

umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 
obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć 

osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym 

Doradcą. 

NIE DOTYCZY 

Na dzień publikacji niniejszego 

oświadczenia Spółka BIOERG S.A. nie 

posiada autoryzowanego doradcy. Spółka 
raportem bieżącym numer 23/2012 

poinformowała o zakończeniu współpracy 

z autoryzowanym doradcą. 

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie 
emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę. 

NIE DOTYCZY  

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp 

do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 
NIE DOTYCZY Na dzień publikacji niniejszego 

oświadczenia Spółka BIOERG S.A. nie 
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wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. posiada autoryzowanego doradcy. Spółka 
raportem bieżącym numer 23/2012 

poinformowała o zakończeniu współpracy 

z autoryzowanym doradcą. 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 

wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK  

 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 
Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia 

wobec emitenta usług w każdym zakresie. 

NIE DOTYCZY 
Spółka aktualnie nie korzysta z usług 

Autoryzowanego Doradcy 

10.  

 

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w 
obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 

trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK  

11. Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 

dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. 

NIE 

Spółka ze względu na koszty 

przedsięwzięcia nie organizuje tego typu 

spotkań. 

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 
prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 

mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 
poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej. 

NIE DOTYCZY 
Spółka nie realizowała emisji akcji z 

prawem poboru. 

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić 
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a 

datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające 
z tych zdarzeń korporacyjnych. 

NIE DOTYCZY 
Dotychczas nie miały miejsca sytuacje 
opisywane w tym punkcie. 

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 

akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału 

zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 

zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu 

spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 
czynności, do których jest zobowiązany w związku z 

organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. 

Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku 
upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 
§3 Kodeksu spółek handlowych. 

NIE DOTYCZY 
Dotychczas nie miały miejsca sytuacje 
opisywane w tym punkcie. 

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający 

pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym 
przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie 

dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga 

szczegółowego uzasadnienia. 

NIE DOTYCZY 
Spółka dotychczas nie wypłacała 
dywidendy. 

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, 

których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia 
prawa do dywidendy. 

NIE DOTYCZY 
Spółka dotychczas nie wypłacała 

dywidendy. 
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16. 

Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 

zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać 

co najmniej: 

 informacje na temat wystąpienia tendencji 

i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 

finansowej oraz wyników finansowych emitenta, 

 zestawienie wszystkich informacji opublikowanych 
przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 

raportem, 

 informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli 

taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem, 

 kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia 

mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 
dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów 

inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 

okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia 

subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz 

oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 

NIE 

Ze względu na niską zawartość 

merytoryczną Spółka nie publikuje tego 

typu raportów. 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do 

Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje 
bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien 

niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla 
przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, 

informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. 

TAK  

17. Skreślony.   

 

Emitent przestrzegał wszystkich zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem: 

 

-  częściowego nieprzestrzegania Zasady nr 1 w zakresie dotyczącym prowadzenia transmisji i rejestracji 

obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zdaniem Spółki istnieje niewielkie zainteresowani akcjonariuszy 

i inwestorów taką formą komunikacji. Spółka wypełnia wszelkie obowiązki informacyjne związane 

z organizacją walnych zgromadzeń Przekazywane od publicznej wiadomości informacje są wystarczającym 

źródłem wiedzy dla wszystkich zainteresowanych stron; 

-  nieprzestrzegania Zasady nr 5 w zakresie wykorzystywania sekcji Relacji Inwestorskich na stronie 

GPWinfostrefa. Na stronie GPWinfostrefa zamieszczone są podstawowe informacje o Spółce. Spółka 

wykorzystując swoją stronę internetową prowadzi aktywną komunikacje z inwestorami. Tym samym zapewnia 

odpowiedni dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw rozwoju Emitenta; 

-  nieprzestrzeganie Zasady nr 11 spowodowane jest wysokimi kosztami organizacji tego typu spotkań; 

-  nieprzestrzegania Zasady nr 16 w zakresie przekazywania raportów miesięcznych. Emitent przekazuje 

wszystkie niezbędne informacje w raportach okresowych i raportach bieżących Spółki lub umieszcza na 

korporacyjnej stronie internetowej.  

 

 

Robert Groborz – Prezes Zarządu 

 


