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Firma Spółki:    BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna   

Siedziba, adres :    Bydgoszcz, ul. Filtrowa 27 

     85-467 Bydgoszcz 

Nr telefonu, faksu:   +48 693 617 707 

 

Adres strony internetowej:   www.bep-sa.pl 

Adres poczty elektronicznej:  ir@bep-sa.pl 

 

Sąd Rejestrowy:   Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,  

      XIII Wydział Gospodarczy  

      Krajowego Rejestru Sądowego  

Data rejestracji w KRS:   7 lipca 2011 r. 

 

Nr KRS:     0000390977 

Nr REGON:    340919180 

Nr NIP:     5542907667 

 

 

W dniu 7 lipca 2011 roku Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego.  

 

Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej 

Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Emitent, jako spółka publiczna będzie 

działał ponadto na podstawie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 

 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania zezwolenia. Emitent został utworzony na czas 

nieograniczony. 

 

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się 

na: 

- 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii A o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) 

każda, 

- 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji serii B o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć 

groszy) każda, 

- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii C o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii D o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 

 

Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. 

Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.  

Akcje serii C i D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. 
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Na 31.03.2014 skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

 

1) Jerzy Drożniewski - Prezes Zarządu   

termin upływu kadencji z dniem 13 lipca 2015 roku 

 

2) Włodzimierz Majtkowski - Wiceprezes Zarządu 

termin upływu kadencji z dniem 13 lipca 2015 roku 

 

Na 31.03.2014 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

 

1) Igor Herma – Przewodniczący Rady Nadzorczej  

 

2) Paulina Pałka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej  

 

3) Łucja Skarbonkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej  

 

4) Andrzej Jacek Pałka – Członek Rady Nadzorczej  

 

5) Maciej Sławomir Skarbonkiewicz – Członek Rady Nadzorczej  

 

W dniu 07.04.2014, uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w skład Rady 

Nadzorczej Emitenta powołany został Pan Mariusz Kończak. Jednocześnie w dniu 8 kwietnia 2014 roku, ze 

skutkiem na 9 kwietnia 2014, Zarząd Spółki otrzymał rezygnację Pani Łucji Skarbonkiewicz z funkcji 

Członka Rady Nadzorczej Spółki (RB 22/2014). Zgodnie z treścią przedstawionej rezygnacji jej powodem 

były względy zdrowotne. 
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� Rachunek Zysków i Strat 
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Szanowni Państwo, 

 

Biomass Energy Project S.A. prezentuje raport za I kwartał 2014 roku. W dokumencie tym 

skoncentrowaliśmy się na dążeniu do pełnego przedstawienia dotychczasowych osiągnięć Spółki, a także 

na możliwie przejrzystym przedstawieniu planów i perspektyw rozwoju biznesu Emitenta. Tak jak 

argumentowaliśmy w poprzednim raporcie kwartalnym (Q4.2013) racjonalna wycena wartości naszego 

przedsiębiorstwa wymaga  zrozumienia zasadniczej przewagi, którą udało się osiągnąć w okresie ostatnich 

2 lat działalności. Biomass Energy Project S.A. może pochwalić się wysokiej jakości plonami, dzięki którym 

dynamika rozwoju Biomass Energy Project S.A. powinna systematycznie wzrastać. Podobnie jak w 

poprzednich okresach  podkreślamy, że doświadczenie Spółki i jej kadry oraz okres, który ewentualna 

konkurencja byłaby zmuszona przeznaczyć na uprawę tak wartościowych roślin jakie obecnie rosną na 

plantacjach Emitenta, pozwala uznać ofertę Spółki za bardzo konkurencyjną. Po okresach przeznaczonych 

niemal wyłącznie na pielęgnację upraw Spółka zamierza stopniowo zwiększać wpływy ze sprzedaży obu 

kluczowych produktów tj. zarówno wydajnej biomasy, jak i trwałych sadzonek. Stopniowo wzrasta  też 

zainteresowanie usługami oferowanymi przez Biomass Energy Project S.A. 

 

Dzięki wysokiej jakości dostarczanej biomasy i sadzonek oraz znajomości specyfiki miskanta olbrzymiego 

obszar działania naszej Spółki rośnie bardzo dynamicznie. Biomass Energy Project S.A. rozpoczął we 

współpracy z firmą PT KEPULAVAN ENERGI LESTARI prace nad zakładaniem plantacji roślin energetycznych 

na terenie Indonezji, ze szczególnym uwzględnieniem miskanta olbrzymiego. Równocześnie, we 

współpracy z firmą Maroney, która na rynku afrykańskim operuje poprzez Spółkę Maroney Congo oraz w 

ramach sieci partnerów biznesowych i przedstawicieli, rozpoczęto rozmowy w kilku krajach afrykańskich 

w zakresie uprawy roślin energetycznych na użytek lokalnego przemysłu energetycznego. Na dzień 

sporządzenia niniejszego raportu w tym zakresie prowadzone są rozmowy w Demokratycznej Republice 

Kongo, Ghanie, Kamerunie i w Republice Kongo (Kongo Brazzaville).  

 

Areały upraw skupione są niezmiennie w rejonie Koronowa w województwie kujawsko-pomorskim. Plony 

z powyższej uprawy to do 16 mln sztuk sadzonek w 2013 roku oraz około 26 mln sztuk sadzonek w 2014 

roku. Szacowana wartość jednej sadzonki wynosi 45 groszy. Prace prowadzone są na dzierżawionych 

gruntach, których areał systematycznie się powiększa. Rozmnażanie sadzonek następować będzie w 

podstawowych cyklach dwuletnich.  

 

Jednocześnie, w odniesieniu do opublikowanych prognoz Emitenta, należy zaznaczyć, że wyniki osiągnięte 

w I kwartale pozwalają podtrzymać szacunki dotyczące całego roku. Przychody netto wyniosły w 

referowanym okresie 1,693 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1,421 mln zł, zysk operacyjny na 

koniec pierwszego kwartału 2014 roku osiągnął poziom 1,413 mln zł, wobec straty na poziomie 34 tys. zł 

w analogicznym okresie 2013 roku. Poza skuteczną kontrolą kosztów i inwestycji wpływ na tak wysoki 

poziom zysku miała także struktura sprzedaży.  



 

 

Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz; wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000390977 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o 

numerze NIP: 5542907667, REGON: 340919180; o kapitale zakładowym w całości opłaconym, w wysokości 1 500 000.00 złotych. 

6

 

Zarząd Emitenta jest niezmiennie przekonany do słuszności obranej strategii rozwoju. Biomass Energy 

Project S.A. ma szansę być beneficjentem zachodzących obecnie zmian na rynku odnawialnych źródeł 

energii a stopniowo osiągana przewaga powinna być coraz bardziej widoczna w obrębie przedsięwzięć 

prowadzonych w oparciu o uprawy miskanta olbrzymiego. Duże znaczenie strategiczne ma także 

zwiększanie aktywności Spółki na rynkach zagranicznych. Mam nadzieję, że kolejne okresy przyniosą 

istotny wzrost wartości Biomass Energy Project S.A. czego Państwu i sobie życzę.  

 
Prezes Biomass Energy Project S.A. 

 
   Jerzy Drożniewski 
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Uprawy 

Biomass Energy Project S.A. 

Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. 
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OLBRZYMIEGO 
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Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. 

 

 

 

 

 

KARPA MISKANTA 
OLBRZYMIEGO 

  

  

ZBIORY MISKANTA 
OLBRZYMIEGO 
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Dane finansowe z Bilansu, Rachunku Zysków i Strat, Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym i Rachunku 

Przepływów Pieniężnych 

 

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 marca 2014 roku (koniec I 

kwartału 2014 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku. 

W tej sekcji prezentujemy także Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym oraz Rachunek Przepływów 

Pieniężnych obejmujące dane z referowanego okresu. 

 

Wybrane pozycje bilansu 
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Wybrane pozycje rachunku zysków i strat 

RACHUNEK ZYSKÓW i STRAT 

01.01.2014 - 
31.03.2014 

01.01.2013 - 
31.03.2013 

narastająco 
01.01.2014 - 
31.03.2014 

narastająco 
01.01.2013 - 
31.03.2013 

Przychody ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

1 693 400,00 - 1 693 400,00 - 

Przychody ze sprzedaży produktów i 
usług 

1 693 400,00 - 1 693 400,00 - 

Przychody  ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

- - - - 

Koszt własny sprzedaży 272 400,00 - 272 400,00 - 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 421 000,00 - 1 421 000,00 - 

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 413 027,31 -34 586,15 1 413 027,31 -34 586,15 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

1 413 027,31 -34 586,15 1 413 027,31 -34 586,15 

Przychody finansowe - - - - 

Koszty finansowe - - - - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 413 027,31 -34 586,15 1 413 027,31 -34 586,15 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

1 413 027,31 -34 586,15 1 413 027,31 -34 586,15 

Amortyzacja - - - - 
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Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym i Rachunku Przepływów Pieniężnych 
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Rachunek Przepływów Pieniężnych 
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Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie obrotowym, a także 

po jego zakończeniu, do dnia opublikowania raportu za I kwartał 2014 roku. 

 

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie obrotowym. 

 

02.01.2014 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę, w ramach której Biomass Energy Project S.A. 
dokonał sprzedaży 5 500 000,00 szt. sadzonek miskanta olbrzymiego za kwotę 2 475 000,00 zł 
(słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) netto plus należny 
podatek VAT. Zgodnie z wystawioną fakturą otrzymana kwota stanowi przychód 2013 roku 
równocześnie w odniesieniu do niniejszego raportu przychód IV kwartału 2013 r. 
 

20.01.2014 r. W związku z zakończeniem obligatoryjnego 12 miesięcznego okresu funkcjonowania na 

NewConnect we współpracy z Autoryzowanym Doradcą, Emitent na swój wniosek skierowany do 

Kancelarii Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Sp. k. otrzymał podpisane porozumienie dotyczące 

zakończenie współpracy z Autoryzowanym Doradcą.  

 

26.02.2014 r. Spółka podpisała list intencyjny z firmą Jan J. Biedak DBA PL-US Technologies z siedzibą przy 

74 Pease Ave., Verona, NJ 07044, USA w sprawie nawiązana współpracy mającej na celu implementację 

rozwiązań Ekologicznej Elektrociepłowni na paliwo alternatywne, wykorzystującej Technologię D4 (hydro-

pyroliza) firmy D4 Energy Group, na obszarze Polski. Potencjałem współpracy objęta jest także 

modyfikacja wyżej opisanej technologii. 

 

07.03.2014 r. zgodnie z uchwałą nr 267/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

podjętą na podstawie § 9 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił, 

że od dnia 13 marca 2014 r. akcje spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S.A., oznaczone kodem 

„PLBMSEP00011”, notowane będą w systemie notowań ciągłych. 

 

17.03.2014 r. otrzymano podpisaną umowę ramową o współpracy z odbiorcą polskim, której 

przedmiotem jest cykliczna dostawa biomasy do nowo powstających zakładów odbiorcy oraz ewentualna 

współpraca w zakresie dystrybucji produkowanego w tych zakładach nawozu. 

 

17.03.2014 r. otrzymano podpisaną umowę o współpracy przy prowadzeniu  prac badawczo-rozwojowych 

z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy. 

Celem umowy jest rozwój segmentu usług biotechnologicznych Emitenta. 

 

24.03.2014 r. otrzymano podpisaną umowę (drugą) o współpracy przy prowadzeniu  prac badawczo-

rozwojowych z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z siedzibą w 

Bydgoszczy. Celem umowy jest rozwój segmentu produktów in vitro, oraz usług wzbogacania gleb. 

Dodatkowo umowa reguluje również kwestie projektowania, realizacji i koordynacji wspólnych 

przedsięwzięć w tym organizacji konferencji i seminariów, a także prowadzenia praktyk studenckich. 

 

27.03.2014 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę, w ramach której Biomass Energy Project S.A. dokonał 

sprzedaży 4 000 000,00 szt. sadzonek miskanta olbrzymiego za kwotę 400 000,00 EUR (słownie: czterysta 

tysięcy euro 00/100). Odbiorcą jest firma brytyjska. 
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Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły po zakończeniu okresu 

obrotowego, do dnia opublikowania raportu za I kwartał 2014 roku. 

 

02.04.2014 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę o współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika z 

siedzibą w Toruniu. Celem umowy jest  wsparcie innowacyjności i zwiększenie potencjału prac badawczo-

rozwojowych. Dodatkowo umowa reguluje również kwestie projektowania, realizacji i koordynacji 

wspólnych przedsięwzięć w tym organizacji konferencji i seminariów, a także prowadzenia praktyk 

studenckich i staży naukowych. Przedmiotem umowy jest także organizacja współpracy uczelni z 

podmiotami rynku kapitałowego. 

 

22.04.2014 r. Spółka otrzymała podpisaną umowę z Akademią Nauk Ukrainy, Instytutem Technologii 

Żywności i Genetyki o współpracy w zakresie badań i udoskonalania charakterystyki roślin 

perspektywicznych w kontekście ich praktycznego zastosowania w zakresie produkcji bioenergii i biopaliw, 

w tym bioetanolu i biogazu. Celem umowy jest rozwój segmentu usług energetycznych Emitenta. 

 

22.04.2014 r. roku zawarto umowę ze spółką 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie dot. dzierżawy 

gruntów rolnych (dalej "Umowa Dzierżawy") o powierzchni 103,0048 ha. Umowa Dzierżawy została 

zawarta na okres 3 lat w celu prowadzenia przez Biomass Energy Project S.A., na nieruchomości 

01Cyberaton S.A., działalności rolniczej w zakresie produkcji biomasy (miskant olbrzymi).  

 

Poza powyżej opisanymi nie miały miejsca zdarzenia jednorazowe o istotnie większym wpływie na 

działalność jednostki. 

 
Przewidywany rozwój jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych 
 

Potencjał produkcyjny upraw Spółki umożliwiać będzie hodowanie materiału sadzeniowego 

wystarczającego do utworzenia plantacji produkcyjnych na obszarze o wielkości około 2500 ha rocznie od 

2014 roku (przy najczęściej stosowanej obsadzie 12 tys. sadzonek/ha). Na koniec zeszłorocznego (stan na 

15.12.2013) sezonu wegetacyjnego firma posiadała około 16 mln sadzonek. Dokonane przez Emitenta 

nasadzenia w sezonie 2011, w sezonie 2012 oraz kolejne w sezonie 2013 są konsekwentną realizacją 

programu rozwojowego i pozwalają przy dobrym rozwoju plantacji osiągnąć cele długoterminowe. 

 

Strategia Biomass Energy Project S.A. (BEP) na lata 2014-2017 

Spółka w ramach planowanego zwiększania dynamiki rozwoju w kolejnych okresach prowadzi działania 

mające na celu uzyskanie większej uniwersalności oferty, zwiększania gamy produktowej. BEP zamierza 

prowadzić politykę intensywnego inwestowania w sektor produkcji energii  odnawialnej w celu 

zamknięcia cyklu produkcji energii elektrycznej - od produkcji sadzonek roślin energetycznych, poprzez 

plantacje produkcyjne biomasy do zakładów przerobu i wytwarzania z niej energii. Należy podkreślić, że 

dynamiczny rozwój nowych rynków zbytu dla Spółki, w związku ze swoją specyfiką, wymaga od nas 

dostosowania strategii działania do występujących na tych rynkach uwarunkowań. Spotykamy się na nich 

z zadaniami zagospodarowania ogromnych terenów, które wykorzystywane mają być pod szereg upraw 

wymagających różnorodności kultur roślinnych.  
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Emitent planuje w ramach segmentu miskanta olbrzymiego i roślin energetycznych: 

 

Potencjał produkcyjny upraw Spółki umożliwiać będzie hodowanie materiału sadzeniowego 

wystarczającego do utworzenia plantacji produkcyjnych na obszarze o wielkości około 2500 ha rocznie od 

2014 roku (przy najczęściej stosowanej obsadzie 12 tys. sadzonek/ha). Na koniec zeszłorocznego (stan na 

15.12.2013) sezonu wegetacyjnego firma posiadała około 16 mln sadzonek. Dokonane przez Emitenta 

nasadzenia w sezonie 2011, w sezonie 2012 oraz kolejne w sezonie 2013 są konsekwentną realizacją 

programu rozwojowego i pozwalają przy dobrym rozwoju plantacji osiągnąć cele długoterminowe. 

 

1. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zarówno areał upraw miskanta na 

terenie Polski, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju Spółki leży zarówno zakup terenów pod 

uprawy jaki dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Spółka prowadzi aktualnie rozmowy zmierzające do 

wydzierżawienia bądź ewentualnego zakupu gruntów. 

2. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw 

miskanta dla podmiotów zewnętrznych na terenie Polski. 

3. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zakłada zakup kolejnych maszyn, w tym zautomatyzowanych narzędzi 

do wydobywania i podziału kłączy oraz dodatkowych maszyn do przygotowywania pól i prowadzenia 

upraw (odkamieniacze, pługi podcinające, specjalistyczne wielorzędowe pielniki itp).  

4. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zarówno areał upraw miskanta na 

terenie Indonezji, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju Spółki leży zarówno zakup terenów 

pod uprawy, jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Spółka prowadzi aktualnie rozmowy zmierzające do 

wydzierżawienia bądź ewentualnego zakupu gruntów. 

5. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw 

miskanta dla podmiotów zewnętrznych na terenie Indonezji. 

6. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zarówno areał upraw miskanta na 

terenie wybranych krajów Afryki, jak i wydajności tych upraw. W strategii rozwoju Spółki leży zarówno 

zakup terenów pod uprawy, jak i dzierżawa atrakcyjnych gruntów. Spółka prowadzi aktualnie rozmowy 

zmierzające do wydzierżawienia bądź ewentualnego zakupu gruntów. 

7. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw 

miskanta dla podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Afryki. 

8. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza w ramach uzyskania pełnego cyklu produkcji energii 

przeprowadzić inwestycję w zakład przerobu biomasy - środki na inwestycję będą w założeniu Emitenta 

pochodziły z  funduszy NFOŚ i z emisji akcji.  

9. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza prowadzić aktywne implementacje rozwiązań ekologicznych 

elektrociepłowni na paliwo alternatywne na obszarze Polski. W ramach tego rozwiązania nawiązano 

współpracę dotyczacą wykorzystania Technologii D4 (hydro-pyroliza) firmy D4 Energy Group. 

10. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza prowadzić aktywne implementacje rozwiązań 

ekologicznych elektrociepłowni na paliwo alternatywne na wybranych krajów Afryki.  
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11. Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza prowadzić aktywne implementacje rozwiązań 

ekologicznych elektrociepłowni na paliwo alternatywne w Indonezji. 

Podsumowując strategiczne plany Spółki dotyczące produkcji energii elektrycznej, w oparciu o odnawialne 

źródła energii, podkreślamy że podstawowym celem BEP w przedstawianej perspektywie lat 2014-2017 

jest uzyskanie możliwości produkowania energii elektrycznej z kilku surowców, z których wiodącym 

pozostanie niezmiennie miskant olbrzymi, w oparciu o technologię stacjonarną i "mobilną" zarówno na 

terenie Polski jak i na terenie rynków z olbrzymim potencjałem rozwoju, a co za tym idzie systematycznie 

zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną. 

Emitent planuje w ramach segmentu pozostałych usług rolniczych: 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw 

wybranych roślin dla podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Afryki. usługi tego rodzaju 

będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na terenie Afryki - na zlecenie klienta 

międzynarodowego, afrykańskiego lub polskiego.   

Biomass Energy Project S.A. (BEP) zamierza systematycznie zwiększać zakres prowadzenia upraw 

wybranych roślin dla podmiotów zewnętrznych na terenie wybranych krajów Indonezji i Malezji. Usługi 

tego rodzaju będą polegały na specjalistycznej obsłudze upraw wybranej rośliny na terenie Indonezji lub 

Malezji - na zlecenie klienta międzynarodowego, afrykańskiego lub polskiego.   

W ramach tego sektora działalności istotnie bardziej zaawansowane są rozmowy z klientami, dotyczące 

zakładania plantacji dedykowanych na terenie Afryki. 

Emitent planuje w ramach segmentu usług biotechnologicznych: 

Biomass Energy Project S.A. (BEP) w najbliższej przyszłości przewiduje rozszerzenie obszaru działalności o 

sektory technologiczne wykorzystujące szereg innowacyjnych rozwiązań. W ramach dążenia do sprostania 

tym wymaganiom w ramach BEP uruchomiono dział produkcyjno – badawczy, w którym używając 

biotechnologii Spółka będzie pracowała nad: 

• zwiększeniem oferty produktowej o szereg nowych roślin, namnażanych laboratoryjnie metodą 

mikronamnażania i klonowania in vitro. 

• opracowaniem produktu opartego na oferowaniu metod umożliwiających wielkoskalową 

produkcję sadzonek roślin blisko miejsc ich wysadzania. 

 

Podsumowanie - strategia Emitenta na lata 2014-2017 obejmuje następujące obszary działania: 

 

Segment miskanta olbrzymiego i roślin energetycznych: 

• produkcja sadzonek miskanta olbrzymiego 

• sprzedaż sadzonek miskanta olbrzymiego 

• produkcji biomasy 

• obrót biomasą 

• zakładania plantacji dla zewnętrznych podmiotów 

• przygotowania gruntów pod uprawę dla zewnętrznych podmiotów 
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• dzierżawy specjalistycznych maszyn 

• prowadzenia szkoleń i działań edukacyjnych 

• prac badawczych nad nowymi odmianami roślin energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem 

miskanta olbrzymiego 

• produkcja energii elektrycznej (wersja stacjonarna) - zakład przerobu biomasy  

• produkcja energii elektrycznej (wersja mobilna) - ekologiczne elektrociepłownie na paliwo 

alternatywne: 

 

� na terenie Polski 
� na terenie wybranych krajów Afryki 
� na terenie Indonezji 

 

Segment pozostałych usług rolniczych: 

• zakładanie i pielęgnacja plantacji wybranej rośliny dla zewnętrznych podmiotów na terenie Afryki. 

• zakładanie i pielęgnacja plantacji wybranej rośliny dla zewnętrznych podmiotów na terenie 

Indonezji i Malezji. 

 

Segment usług biotechnologicznych: 

• wprowadzenie do oferty nowych roślin, namnażanych laboratoryjnie metodą mikronamnażania i 

klonowania in vitro. 

• opracowaniem produktu opartego na oferowaniu metod umożliwiających wielkoskalową 

produkcję sadzonek roślin blisko miejsc ich wysadzania. 

 
Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. 

 

W ramach celów strategicznych Spółka przewiduje też w kolejnym etapie pozyskanie strategicznych 

inwestorów i przeniesienie papierów wartościowych Biomass Energy Project S.A. (BEP) na rynek główny 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Wieloletni program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie przeważającej części 

osiągniętych zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkurencyjnej. Zdefiniowaną wolą i 

ambicją Spółki jest prowadzenie działalności na znaczącą, międzynarodową skalę z zachowaniem dbałości 

o poziom kosztów i satysfakcję klientów. Istotne zwiększanie skali aktywności i jakości oferty to dla nas cel 
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zasadniczy. Nasz obowiązek to zapewnienie solidnych podstaw tego rozwoju i dbanie o satysfakcję 

inwestorów (właścicieli) z osiąganych wyników i perspektyw ich ustawicznej poprawy. 

Należy przy tym pamiętać, że realizacja wyżej opisanych planów wymaga czasu, i nie wszystkie efekty 

będą natychmiastowe. Działania te są także, w sposób naturalny, obarczone pewnym ryzykiem. Wieloletni 

program inwestycyjny Emitenta zakłada systematyczne reinwestowanie przeważającej części osiągniętych 

zysków w rozwój działalności i zwiększanie przewagi konkurencyjnej. W ramach celów strategicznych 

Emitent przewiduje też w kolejnym etapie pozyskanie strategicznych inwestorów i wejście na rynek 

główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.   

 

Dla realizacji planów rozwoju strategiczne znaczenie mają następujące założenia: 

 

• Emitent uzyska zakładane plony. 

• Warunki prowadzenia działalności Emitenta w kraju nie zmienią się w sposób istotny, co mogłyby 

znacznie ograniczyć popyt na produkty Emitenta.  

• Warunki prowadzenia działalności Emitenta w ramach opisywanych rynków zagranicznych nie zmienią 

się w sposób istotny, co mogłyby znacznie ograniczyć popyt na produkty Emitenta.  

• Nie ulegnie wyraźnej zmianie polityka Unii Europejskiej dotycząca promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych.  
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Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta   

 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariat Emitenta* przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz Udział % w serii 
A 

Liczba akcji A Udział % w serii 
B 

Liczba akcji B Udział % w serii 
C 

Liczba akcji C Udział % w serii 
D 

Liczba akcji D Liczba głosów 
na WZA 

Udział % w 
ogólnej liczbie 

głosów na WZA 

Irena Pałka 25,00% 625 000 23,84% 1 073 000 25,10% 1 004 000 25,10% 1 004 000 3 706 000 24,71% 

Paulina Pałka wraz 
z rodziną 25,00% 625 000 3,19% 143 539 3,40% 136 000 9,90% 396 000 1 300 539 8,67% 

BULBIOENERGY 15,00% 375 000 12,69% 570 997 16,10% 644 000 16,10% 644 000 2 233 997 14,89% 

VIVA Kosmetyk Forum 
Sp. z o.o. 9,00% 225 000 7,61% 342 280 9,00% 360 000 9,00% 360 000 1 287 280 8,58% 

Łucja Skarbonkiewicz 
wraz z rodziną 26,00% 650 000 16,78% 755 153 6,18% 247 000 24,90% 996 000 2 648 153 17,65% 

01Cyberaton S.A. 0,00% 0 0,02% 1 050 18,73% 749 000 0,00% 0 750 050 5,00% 

Pozostali 0,00% 0 35,87% 1 613 981 21,50% 860 000 15,00% 600 000 3 073 981 20,49% 

Suma 100,00% 2 500 000 100,00% 4 500 000 100,00% 4 000 000 100,00% 4 000 000 15 000 000 100,00% 
* Stan zgodny z najlepszą wiedzą Zarządu Biomass Energy Project S.A.  

 

Oddziały jednostki 

 

Siedziba firmy mieści się w Bydgoszczy (85-467) przy ulicy Filtrowej 27. 
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Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych 

 

1. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o 

Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. 

2. Dane finansowe przedstawione we wcześniejszej części raportu obejmują okres od 01.01.2014 do 

31.03.2014 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej 

się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać 

działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. 

3. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Biomass Energy Project S.A. 

4. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności. 

5. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. 

6. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy pod adresem: ul. Filtrowa 27, 85-467 Bydgoszcz; wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS 0000390977 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o 

numerze NIP: 5542907667, REGON: 340919180; o kapitale zakładowym w całości opłaconym, w wysokości 1 500 000.00 złotych. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU 

 
Zarząd Spółki Biomass Energy Project S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone 

kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Biomass Energy Project S.A. za I kwartał 2014 r. 

sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz 

wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych a także zgodnie z wymogami odnoszącymi się do 

emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect. 

 

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera przejrzysty obraz 

rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki Biomass Energy Project S.A. 

 
 
 
         Prezes Biomass Energy Project S.A. 

       
Jerzy Drożniewski 

 


