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Firma Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT Spółka Akcyjna 

Siedziba, adres ul. Szubińska 75-77, 85-312 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 8.276.308,80 (osiem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć 

tysięcy trzysta osiem złotych osiemdziesiąt groszy) 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, 
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- 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii D o wartości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 
 
- 1.875.000 (słownie: milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii F o wartości 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda. 

 
- 65.888.088(słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy 

osiemdziesiąt osiem) akcji serii G 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. 
  
Akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. 
 
Akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym 
 
 

 

Na 31.05.2020 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

 

1) Jerzy Drożniewski - Prezes Zarządu  
 
 
2) Krzysztof Arkuszewski - Wiceprezes Zarządu 

 

 

 

Na dzień 31.05.2020 roku skład Rady Nadzorczej  przedstawiał się następująco: 
 
 
1) Roman Bielański 

 
2) Maciej Sławomir Skarbonkiewicz 

 
3) Angelika Olejniczak 

 
4) Andrzej Gerhardt  

 

5) Andrzej Jacek Pałka  
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  Szanowni Państwo 

 

  Biomass Energy Project S.A. przekazuje raport z działalności Spółki oraz Grupy 
Kapitałowej BEP za  2020 rok. 
 
 
  Za 2020 rok Grupa uzyskała przychód w wysokości 5.223 tys, zł, a zysk netto w wysokości  863 
tys. zł. Były to wartości wyższe o  248 % w zakresie przychodów w porównaniu do analogicznego 
okresu zeszłego roku, w którym wynosiły one  2.103 tys. zł., oraz wyższe ok 56% w zakresie zysku 
netto, który w  okresie 2019 roku wyniósł 554 tys. zł.  
 Wpływ na zwiększony w 2020 przychód i zysk miały głównie obroty związane z rozwinięciem 
działalności w zakresach związanych z walką z pandemią w tym szczególnie wynikających z budowy 
i sprzedaży modułowych obiektów o przeznaczeniu medycznym, oraz przychody realizowane ze 
sprzedaży sprzętu marynistycznego dla firmy włoskiej , które to są efektem działania naszego nowo 
powołanego oddziału w tym kraju. 
W zakresie obiektów medycznych sprzedaż rozpoczęliśmy w końcu III kwartału i kontynuowaliśmy w 
IV kwartale . Zrealizowaliśmy w nim zespoły modułowych jednostek medycznych w 3 szpitalach: 
- w Mińsku Mazowieckim 
- w Szpitalu im. Żeromskiego w Krakowie 
- w Szpitalu im. Narutowicza w Krakowie. 
  Pozwoliło zamknąć ten kwartał jak i okres całego 2020 roku ze znacznym wzrostem przychodów i 
zysków.  
W ujęciu jednostkowym za  2020 rok przychód wyniósł 5.073 tys. zł w porównaniu do  2.212 tys. zł 
w 2019 roku co daje przyrost 229 %, a zysk netto  837 tys. zł w porównaniu do  598 tys. zł  z 2019 
roku co daje przyrost o ok. 140%.  
W okresie sprawozdawczym  2020 roku osiągnęliśmy bardzo duży wzrost przychodów spółki , jak i  
wzrost osiągniętego zysku. Jest to głównie efekt realizacji programu rozwojowego rozpoczętego w 
początkach roku jak i wprowadzanie do obrotu naszych nowych produktów pochodzących z 
działalności innowacyjnej. Cieszy nas iż  udało się nam zacząć realizować przychody i zyski z 
dziedzin , które rozpoczęliśmy w okresie niespotykanego w historii nowoczesnej gospodarki kryzysu 
spowodowanego pandemią koronawirusa . W krótkim czasie osiągnęliśmy zdolność do wytwarzania i 
skutecznego konkurowania w zakresie zupełnie nowych dla nas produktów w sektorze związanym z 
medycyną. W wartości obrotów liczonych od początku roku dało to zwiększone przychody Grupy 
przy jednoczesnym zwiększonym poziomie zyskowności. Pozwoliło to, pomimo zwiększonych, 
początkowych kosztów przygotowania prototypowych produktów oraz prowadzonych prac 
badawczych i rozwojowych osiągnąć wynik finansowy w raporcie skonsolidowanym , który w 
wartości netto był  o ok. 56.% wyższy niż w 2019 roku. 
W okresie  2020 roku Spółka kontynuowała prace nad nowymi innowacyjnymi technologiami, 
szczególnie w zakresie związanym z walką z rozszerzającą się pandemią COVID-19. Podpisaliśmy 
szereg umów o współpracy z czołowymi firmami o randze światowej będącymi producentami 
sprzętu i wyrobów medycznych oraz wyposażenia szpitali .  Prowadziliśmy także prace związane z 
elektro mobilnością, a także kontynuowaliśmy  prace rozwojowe i badawcze związane z energetyką 
odnawialną oraz magazynowaniem energii w tym w szczególności w dziedzinie produkcji i 
magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, banków energii na bazie ogniw litowych, jak i 
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baterii litowych do pojazdów elektrycznych. Kontynuowaliśmy jednocześnie prace związane z 
działalnością rolniczą i rozwojem plantacji drzew szybko rosnących Paulowni. 
Spółka we własnym Centrum Badawczo Rozwojowym w Lesznowoli pod Warszawą  pracowała nad 
nowoczesnymi, innowacyjnymi technologiami z zakresu elektromobilności, przechowywania energii , 
produkcji baterii litowych i gdzie powstał też w bardzo krótkim czasie projekt i pokazowy szpital 
modułowy w którym mamy możliwość prezentacji zastosowanych rozwiązań i systemów oraz pracy 
nad dalszym jego doskonaleniem. 
Otworzyliśmy również oddziały międzynarodowe Spółki we Włoszech oraz Hiszpanii . Efekty ich 
pracy mogliśmy zauważyć już w IV kwartale 2020 roku . Znaczna część  osiągniętych przez nas 
przychodów wiąże się  z  rozpoczętą działalnością tych oddziałów .  
W ramach Grupy Kapitałowej, z podmiotem zależnym BEP BATTERY PACK S.A. przygotowujemy 
również szereg innowacyjnych projektów a Grupie udało się ponownie uzyskać dodatni wynik 
finansowy  za okres 2020 roku, co napawa nas optymizmem na przyszłość. Mamy nadzieję iż 
Spółka, jak i cała grupa kapitałowa w kolejnych okresach będzie zwiększała przychody związane z 
nową działalnością i nowymi produktami związanymi z walką z pandemią wirusa COVID-19, z 
działalnością innowacyjną, jak i ze wzrostem sprzedaży pojazdów w zakresie związanym z e-
mobilnością, jak również w zakresie związanym z marynistyką. Spółka nadal rozwija systematycznie 
swoje projekty i wprowadzać je będzie do swojej oferty. W tym zakresie ważnym elementem jest 
fakt, iż opracowujemy własne rozwiązania konstrukcyjne i techniczne, jak również  korzystamy z 
osiągnięć i nawiązujemy współprace z innymi podmiotami w Polsce i za granicą, pracującymi nad 
nowymi technologiami. W ramach tego rozwijany jest między innymi projekt napędów elektrycznych 
i hybrydowych do pojazdów pływających, które wkrótce wprowadzimy do naszej oferty, jak i 
napędów do łodzi motorowych i do pojazdów lądowych. Jest to bardzo perspektywiczny obszar 
rozwoju elektromobilności. Coraz więcej  miejsc, w których wprowadza się strefy ciszy bądź zakazu 
używania jednostek spalinowych powoduje zwiększenie zainteresowania alternatywnymi 
możliwościami użytkowania jednostek pływających, szczególnie wśród klientów typu ośrodki 
wypoczynkowe, hotele położone w takich strefach, jak i wśród samorządów lokalnych. 
Konsekwentnie w związku z tym realizujemy projekty rozwojowe tej grupy pojazdów . 
Rozszerzyliśmy zakres projektów które opracowujemy o projekty międzynarodowe , ze szczególnym 
uwzględnieniem rynku Włoskiego gdzie możemy oczekiwać szybkiej ich realizacji w ramach 
współpracy z firmami z tego obszaru. 
 Rozbudowaliśmy też naszą ofertę o dostawy zestawów bateryjnych służących jako banki energii 
opartych na wysokowydajnych ogniwach pryzmatycznych do fotowoltaiki i energetyki odnawialnej, 
w tym także w segmencie energetyki profesjonalnej. W tym zakresie złożyliśmy wniosek o uzyskanie 
dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Project (InnovFund-LSC-2020-
Two-Stage) w projekcie „Me Grid-system aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do 
wytwarzania i magazynowania zielonej energii. 
Wniosek złożyło konsorcjum  firm  złożone z : lidera projektu Biomass Energy Project S.A. , Storion 
Energy Poland Sp. z o.o. - z Grupy Kapitałowej Novavis Group oraz PoPi Sp. z o.o. Wartość projektu 
to  56.035.344,80 Euro ( pięćdziesiąt sześć milionów  trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści 
cztery Euro 80/100 ).  Wartość wnioskowanego wsparcia to 32.500.500 Euro (trzydzieści dwa 
miliony pięćset tysięcy pięćset Euro) 
  Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie ich 
efektywności poprzez stworzenie inteligentnej sieci z własnym  bankiem energii , która  połączy 
wielu prosumentów za pośrednictwem inteligentnego przyłącza energetycznego obejmującego 
licznik i falownik. Zbudowanie inteligentnej platformy informatycznej pozwoli na pełną koordynacje 
funkcji i stworzenie systemu zarządzania siecią smart grid oraz bankami energii. W ramach projektu 
w oparciu o elektrownię o mocy fotowoltaicznej 43 MW  przewidywane jest wybudowanie  banku 
energii o mocy 10 MW i pojemności  38 MWh oraz 20 MW mocy fotowoltaicznej od prosumentów. 
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Celem jest zwiększenie zarówno produkcji, jak i pojemności  banku energii.  Bank energii będzie 
miał innowacyjną konstrukcję łączącą trzy różne typy akumulatorów: Technologia litowa zapewni ok. 
25MWh , technologia akumulatorów przepływowych 10,5 MWh , a technologia zielonego wodoru ok. 
2,5MWh Kolejnym ważnym elementem sieci smart ,,Me grid,, jest inteligentne połączenie zasilania z 
falownikiem i zasobnikiem energii w postaci akumulatorów w tym wypadku litowych , w skład 
którego wchodzi inteligentny licznik energii(chroniony patentem), który umożliwia zarówno kontrolę, 
jak i pomiar przesyłu energii zarówno do prosumenta, jak i od niego do sieci . Stworzony system 
będzie rodzajem wirtualnej elektrowni , zagospodarującej nadwyżki energii powstające w żródłach 
odnawialnych . Poprzez optymalizację wykorzystania banków energii oraz prognozowanie jej zużycia 
umożliwiać będzie  systemowi zarządzania IT stabilizację zużycia energii i zarządzanie szczytowymi 
momentami jej zwiększonego zapotrzebowania poprzez uruchamianie zgromadzonych w niej mocy. 
 
BEP kontynuuje też prace w zakresie sorbentów biowęglowych wodoru, jak również projekty 
związane z komercyjnym zastosowaniem wodoru do zasilania pojazdów z napędem elektrycznym. 
Obecnie skupiamy się na zastosowaniu ogniw wodorowych w napędach elektrycznych pojazdów 
wodnych oraz dużych lądowych, takich jak np. ciężarówki czy autobusy. Swoją szansę upatruje my 
zwłaszcza w jednostkach wodnych. Wynika to z małej konkurencji w tym segmencie rynku. Spółka 
zakłada, że za 2-3 lata będzie mogła zaprezentować pierwsze prototypy swoich pojazdów. 
Do rozwiązań, które opracowaliśmy i zbudowaliśmy w ramach walki z koronawirusem można zaliczyć 
koncepcję modułowego szpitala specjalistycznego, która w pełni odpowiada na wymagania związane 
z epidemią i wychodzi naprzeciw nagłemu i niespodziewanemu wyzwaniu, jakie ta postawiła przed 
służbą zdrowia na całym świecie.  Innowacyjny, w pełni autonomiczny, stworzony przez naszych 
konstruktorów i konsultantów system modułów medycznych pozwala, w bardzo szybkim czasie, 
stworzyć z nich szpital z dowolnym układem oddziałów o praktycznie każdej specjalizacji. W 
innowacyjny sposób połączyliśmy i zastosowaliśmy tam szereg technologii i produktów, 
pozwalających na stworzenie nowej jakości leczenia pacjentów. Zastosowaliśmy system, który nie 
jest uproszczoną wersją jednostki medycznej, a udoskonalonym, w pełni wyposażonym i 
przygotowanym do najbardziej skomplikowanych działań samodzielnym szpitalem. 
Innowacyjny system śluz oraz wentylacji i klimatyzacji, połączony z filtrami HEPA o najwyższej 
efektywności, pozwala na praktycznie pełną izolację pacjentów i personelu od świata zewnętrznego. 
Posiadamy możliwość utrzymywania obniżonego lub podwyższonego ciśnienia w wybranych strefach 
oraz stworzenia poprzez system filtrów oraz ukierunkowanego, laminarnego przepływu powietrza 
swoistych barier wokół pacjentów uniemożliwiającą transmisję patogenów i mikroorganizmów. 
Pozwala to na podwyższenie efektywności leczenia,  szczególnie w przypadkach ciężkich infekcji oraz 
chorób połączonych z obniżeniem odporności, gdzie możliwość wystąpienia sepsy, a w jej 
następstwie zgonu, jest wielokrotnie większa w porównaniu z innymi grupami pacjentów leczonych 
w szpitalu z powodu infekcji różnego pochodzenia. W obecnej dobie pandemii COVID-19 pozwala to, 
w szczególności tej grupie pacjentów, ale także zakażonych koronawirusem z pełnymi objawami 
klinicznymi choroby, na większe szanse wyzdrowienia, a poprzez wszechstronny monitoring pacjenta 
na zapobieżenie powstania m.in. ciężkiej niewydolności oddechowej w przebiegu burzy cytokinowej. 
Modułowe jednostki medyczne zaprojektowane przez nas pozwalają też na uzupełnianie istniejącego 
systemu opieki szpitalnej o najbardziej potrzebne miejsca intensywnego nadzoru medycznego, bądź 
inne deficytowe oddziały specjalistyczne oraz przyszpitalne centra triagu. 
W okresie sprawozdawczym dostarczyliśmy zespoły modułowych jednostek medycznych do kilku 
szpitali : -Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim , Szpitala im. Żeromskiego w Krakowie oraz 
Szpitala im. Narutowicza w Krakowie. 
W ramach uzupełniania naszej oferty w zakresie szpitali modułowych rozszerzyliśmy nasz pakiet o 
szereg wyrobów medycznych, takich testy genetyczne na koronawirusa COVID-19 oraz tak zwane 
szybkie testy antygenowe - SARS-CoV2- Rapid Antygen Test oraz Pulsyksometry do pomiaru 
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saturacji krwi , które to są aktualnie zalecane przez Ministerstwo Zdrowia w Polsce do testowania i 
oceny stanu zdrowia osób zakażonych koronawirusem Covid19 . 
Podpisaliśmy szereg umów, w ramach których możemy je oferować w kraju, jak i na obszarze Unii 
Europejskiej i Wielkiej Brytanii.  
W ostatnim okresie opracowaliśmy także kolejny uniwersalny, efektywny i ekonomiczny, 
biodegradowalny preparat biobójczy NEOVIROSEPT OXY 490, który uzyskał pozwolenie i rejestrację 
od Urzędu Rejestracji Preparatów Biobójczych i którego produkcję rozpoczęliśmy w obiektach Spółki. 
Złożyliśmy też kolejny wniosek o dofinansowanie w zakresie innowacyjnych technologii medycznych 
w ramach programu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez 
MŚP 
Tytuł projektu: Wdrożenie platformy automatycznej i optymalizującej opiekę w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej zapewniającą cyfryzację na poziomie porównywalnym z cyfryzacją banków. 
Budżet projektu to  kwota brutto 19.843.056,80 zł (dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści 
trzy tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 80/100), wartość netto 16.190.160 zł  (szesnaście milionów 
sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt złotych), a kwota wnioskowanej dotacji 11.480.337 zł. 
(jedenaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych) 
W ramach wymienionej platformy informatycznej wdrażany ma być system elektronicznego wsparcia 
dla pacjentów oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej , bazujący na wykorzystanie AI- 
Sztucznej Inteligencji , umożliwiający integrację danych medycznych pacjenta z systemem 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Wniosek ten nie uzyskał wsparcia finansowego , ale Spółka zamierza kontynuować prace nad jego 
wdrażaniem niezależnie od otrzymania dofinansowania. 
Podpisaliśmy w tym kwartale umowę o dofinansowanie projektu innowacyjnego tworzywa 
drzewnego typu Lignolit i rozpoczęliśmy prace przy jego realizacji. Kwota projektu to 8.029.000 mln 
zł (osiem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), kwota dofinansowania 4.818.000 mln zł 
(cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych) 
Efektem uruchomienia naszych oddziałów międzynarodowych jest też nawiązanie szeregu kontaktów 
biznesowych oraz powstanie kilku nowych projektów, Między innymi założyliśmy klaster 
energetyczny Smart Core i wnioskowaliśmy  o dotację w ramach europejskiego programu 
internacjonalizacji klastrów. Kwota projektu to 615.000 Euro (sześćset piętnaście tysięcy Euro), a 
kwota dofinansowania 548.000 Euro (pięćset czterdzieści osiem tysięcy Euro) 
 Już po zakończeniu 2020 złożyliśmy też w ramach konsorcjum 15 firm wniosek  o dofinansowanie w 
ramach projektu Unii Europejskiej Horyzont 2020  w ramach konkursu LC-GD-2-3-2020 – 
przyspieszenie zielonej transformacji i dostęp do energii partnerów z Afryki. Kwota projektu to 
9.860.000 Euro (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy Euro) , kwota dofinansowania 
8.780.000 Euro (osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy Euro). W ramach tego projektu 
realizować mamy zadania związane z dostarczeniem Mobilnych Jednostek Medycznych na bazie 
ciężarowych pojazdów terenowych oraz Banków Energii na potrzeby tych projektów. 
Kolejnym tematem realizowanym w ramach międzynarodowego konsorcjum 3 firm jest projekt  w 
ramach którego  złożyliśmy wniosek dotacyjny do Unii Europejskiej w Ramach programu Horyzont 
2020 w konkursie H2020-LC-GD-2020 –Building and renovating in an energy and resource efficient 
way - Budowanie i renowacja w sposób oszczędzający energię i zasoby. Wniosek został złożony 
przez konsorcjum 3 firm: Biomass Energy Project S.A. , Fuel SRL z Włoch i Fuel OL TM S.C. z 
Rumunii. 
Kwota projektu: 55.803.440,00 Euro (pięćdziesiąt pięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta 
czterdzieści Euro) 
Kwota dofinansowania: 29.224.302,51 Euro (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia 
cztery tysiące trzysta dwa Euro 51/100) 
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Celem projektu jest zademonstrowanie funkcji energooszczędnych, budowanych w ekologicznym 
systemie prefabrykacji i montażu, budynków modułowych o różnych funkcjach użytkowych: 
mieszkalnej : budowa nowych budynków i renowacja istniejących i niemieszkalnych. : funkcja 
jednostki medyczno-wychowawczej, funkcje społeczne: modern coliving, hybryda wielofunkcyjnej 
ochrony zdrowia i edukacji, w różnych strefach klimatycznych Europy: w Polsce jest to kompleks 
szpitalno-edukacyjny i we Włoszech Kompleks mieszkalny , w celu ich weryfikacji i przetestowania w 
kierunku maksymalnej optymalizacji i sprawności systemów w różnych strefach klimatycznych, 
kulturowych i społecznych, ale także tworzących strukturę sieci energetycznej. Dzięki 
zaawansowanym technologiom oprogramowania wnioskodawca będzie również dostawcą 
różnorodnych usług technologicznych i energetycznych dla użytkowników, które zostaną poddane 
dokładnym testom pod kątem walidacji funkcjonowania obiektu jako żywego laboratorium, aby 
stworzyć model do dalszej replikacji na innych rynkach. 
Głównym celem projektu jest wykazanie, że zarówno budownictwo mieszkaniowe, jak i 
niemieszkalne można zoptymalizować pod względem ekologicznym, ekonomicznym i energetycznym 
w kierunku budownictwa niskoenergetycznego. Takie podejście techniczne i organizacyjne może 
przyczynić się do upowszechnienia idei zrównoważonego rozwoju wśród podmiotów działających w 
branży budowlanej, deweloperskiej, medycznej, handlowej i energetycznej tak indywidualnej jak i 
biznesowej. Jednym z celów cząstkowych jest optymalne wykorzystanie lokalnych zasobów energii 
dla różnych typów budynków w miejscu przeznaczenia instalacji, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki 
pogodowej, która definiuje dostęp do źródeł energii, takich jak słońce, wiatr i woda. 
W ramach projektu przeprowadzona ma być inwestycja polegająca na budowie kompleksu 
apartamentów turystycznych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 12 tys m2 przy porcie 
jachtowym w Senigalli we Włoszech. Miejscowość ta położona jest na środkowym wybrzeżu 
Adriatyku, u ujścia rzeki Misy, około 25 km od Ankony i około 32 km od Pesaro. 
Jego terytorium jest głównie płaskie, ale otoczone wzgórzami opadającymi do morza; historyczne 
centrum ma układ urbanistyczny rzymskiego miasta, które zostało założone na wzgórzu na południe 
od rzeki Misy. 
Miasto szczyci się słynną plażą "aksamitną" z 13 kilometrami drobnego piasku, którą przerywają 
jedynie długie nabrzeża portu. 
W Polsce konsorcjum ma zamiar wybudować w Bydgoszczy kompleks szpitalny z funkcją edukacyjną 
, wyspecjalizowany w zakresie zaawansowanych technik chirurgicznych i zabiegach "jednego dnia". 
W okresie następującym po zakończeniu okresu sprawozdawczego uzyskaliśmy też rejestrację przez 
Spółkę kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code). Kod ten pozwala na 
bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością 
w Polsce oraz krajach NATO globalnie oraz Armii USA oraz rządu federalnego i stanowych w USA. 
Rejestracja ta jest uzupełnieniem uzyskanych już wcześniej certyfikatów zarządzania jakością ISO 
9001:2015 , zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 i zarządzania jakością dla wyrobów 
medycznych ISO 13485:2016 . 
  Z ważnych wydarzeń w tym okresie nastąpiło wpisanie szybkiego testu antygenowego Lepu 
Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test na listę testów wzajemnie uznawanych przez wszystkie 
państwa członkowskie UE. Fakt wpisania i uznawania tych testów których nasza Spółka jest 
dystrybutorem spowodował iż rozpoczęliśmy prace związane z uruchomieniem granicznych punktów 
testowania podróżnych wyjeżdżających i przyjeżdżających do Polski. 
   Podpisaliśmy też umowę o współpracy z firmą FUEL SRL z Włoch w zakresie związanym z 
zastosowaniem wodoru w projektach nautycznych. Przedmiotem niniejszej Umowy jest współpraca 
w zakresie realizacji projektu dotyczącego przechowywania wodoru oraz jego wytwarzania dla 
mariny – multifunkcyjnej przestrzeni do tankowania wodorem, energią oraz z innymi zasobami dla 
jednostek morskich, a w szczególności: 
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-przedmiotem Projektu jest opracowanie kompletnego działającego modelu wodnej stacji produkcji i 
ładowania wodorem oraz produkcji i magazynowania energii elektrycznej. 
-Elementem pilotażu będzie również budowa prototypu jachtu , - rekreacyjno - turystycznej łodzi 
motorowej klasy premium wyposażonej w napęd wodorowy oparty o ogniwa paliwowe i pędnik 
strugowodny. 
W konsekwencji współpracy w ramach tej umowy Spółka  złożyła wniosek o dofinansowanie do 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń 
wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Nr Naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/21. 
Ogólna kwota wydatków w projekcie to 188 060 000.00 PLN, Wydatki kwalifikowalne to 154 066 
748.03 PLN, wnioskowanie o dofinansowanie to 68 360 000.00.PLN 
Tytuł projektu: Wdrożenie na rynek innowacyjnych rozwiązań badań B+R pod tytułem OASIS - 
multifunkcyjna przestrzeń rezydencjalna skonstruowana z houseboatów, katamaranu oraz wyspy 
zasilającej system energetyczny, całość spięta w enklawę energetyczna w postaci smartgrid, 
napędzanych zielonym wodorem oraz odnawialnymi źródłami energii.   
Projekt pozwoli na przetestowanie w naturalnych warunkach i opracowanie modeli rynkowego 
funkcjonowania stacji produkcji i magazynowania “zielonego" wodoru, świadczącej usługi ładowania 
wodorem i energią elektryczną pojazdów wodnych. Wodór pozyskiwany będzie w czystym procesie 
elektrolizy zasilanej energia słoneczną, wiatrową i wodną. Wodór nie tylko stanie się paliwem ale 
również długookresowym magazynem energii. Powstanie również pełni skalowalna stacja pływająca 
magazynowania i dystrybucji energii. 
Projekt ten ma prowadzić do komercyjnego zastosowania technologii związanych z wodorem w 
transporcie morskim i magazynowaniem energii oraz przyczynić się ma do zmniejszenia śladu 
węglowego w jednostkach pływających , ich napędach oraz procesach ich budowy. 
W ramach pracy w tematach związanych z energią odnawialną , przechowywaniem energii i 
komercyjnego wykorzystaniawodoru złożyliśmy też wniosek o dofinansowanie w ramach 
Europejskiego Programu InnovFund-SSC-2020–single-stage pod nazwą :Budowa i realizacja 
inteligentnej mariny. Kwota projektu to 12.800.000 Euro , kwota wnioskowanego dofinansowania to 
7.500.000 Euro. 
Projekt przewiduje budowę i realizację inteligentnej Mariny . Podstawą konstrukcyjną infrastruktury 
będą pływające moduły umożliwiające ustawienie pomostów nośnych dla obiektów o różnych 
funkcjach. Moduł centralny - SMART MARINA będzie pełnił rolę magazynu energii elektrycznej oraz 
instalacji do produkcji i magazynowania wodoru wraz z układami dystrybucyjnymi. Moduł ENERGY 
ISLAND będzie podstawowym źródłem zasilania SMART MARINA wykorzystującym energię 
słoneczną i wiatrową. ENERGY ISLAND offshore będzie czerpać korzyści z energii słonecznej w 
klasycznym wariancie PV oraz energii wiatrowej generowanej przez innowacyjne rozwiązanie 
pionowej elektrowni o konkurencyjnej efektywności energetycznej i wydajności. Integracja w 
modelu smart grid będzie wspierana przez dedykowane wysokosprawne rozwiązania w zakresie 
konwerterów energii. Od strony klienta systemu SMART MARINA - marina będzie jednostką 
oferująca prąd i wodór. Opracowana technologia pozwoli na dwukierunkowy przepływ energii do i 
od klienta. Łodzie i jachty "tankujące" energię, a także cumujące w pobliżu łodzie mieszkalne będą 
traktowane jako prosumenci _możliwość oddania nadwyżek energii_. System dystrybucji energii 
będzie wspierany przez aplikację sieciową, która informuje o stanie magazynów energii, przyjmuje 
zamówienia, kolejkuje klientów. Nadwyżki energii w systemie będą sprzedawane do lokalnej sieci 
elektroenergetycznej. Wszędzie tam, gdzie to możliwe, będą używane materiały pochodzące z 
recyklingu. Zakłada się wykonanie kompozytowych elementów turbin wiatrowych, kompozytowych 
materiałów konstrukcyjnych modyfikowanych przemysłowymi włóknami odpadowymi oraz budowę 
systemu magazynowania energii z wykorzystaniem recyklingowanych akumulatorów Li-ion. 



 11 
 

  Złożyliśmy też  wniosek o dofinansowanie w ramach programu EMFF-BEW-2020 (European 
Maritime and Fisheries Fund -Blue economy window call) pod nazwą ZEN CLASS. Wielkość projektu 
to 4,810,017 Euro, kwota dofinansowania 2,500,000 Euro. 
Projekt obejmuje realizację demonstratora ekologicznej łodzi motorowej, której konstrukcja 
integruje kilka innowacyjnych technologii tworzących nową jakość w dziedzinie zrównoważonej 
turystyki i szybkich łodzi o dużej ładowności i prędkości. Platformą konstrukcyjną projektu jest 
innowacyjny kadłub Power Plana o innowacyjnym, opatentowanym kształcie zapewniającym 
zmniejszony opór ruchu, a tym samym mniejsze zużycie energii, co przekłada się na większą 
ładowność. Ze względu na wszechstronność zastosowań jako opcję wyposażenia i realizacji w 
projekcie wybrano Power Plana 850 _długość 8,5 m_. Kształt kadłuba zapewnia zwiększoną 
stabilność w warunkach wysokiego , wzburzonego stanu morza. 
W ramach projektu konstrukcja kadłuba zostanie zmodyfikowana od strony materiałowej - poprzez 
zastosowanie materiałów kompozytowych zawierających odpadowe włókna naturalne oraz 
modyfikację zewnętrznej warstwy kadłuba w celu zminimalizowania biofoulingu- skażenia 
mikrobiologicznego. 
Projektowana łódź będzie wyposażona w innowacyjny podwójny napęd elektryczny umożliwiający 
pływanie w dwóch trybach: wyjątkowo cichym, przeznaczonym do poruszania się w strefach ciszy 
_napęd o małej mocy_ oraz szybkim, powyżej 30 węzłów _ster strumieniowy dużej mocy_. Energię 
wytwarzają innowacyjne hybrydowe silniki elektryczne _układ łączący pola magnetyczne z 
magnesów trwałych i indukowane w klatce wirnika_ zasilane bateriami Li-Ion poprzez system 
innowacyjnych falowników. Zasilają silnik napięciem ciągłym - w przeciwieństwie do typowych 
falowników impulsów PWM, co znacznie ogranicza emisję hałasu; brak wzbudzania blach i uzwojeń 
na wibracje, degradacja łożysk. Oczekiwanym rezultatem jest znaczna redukcja hałasu układu 
napędowego, a tym samym zwiększenie komfortu podróżowania. Uzupełnieniem pakietu 
innowacyjnego jest system monitoringu czystości wody oparty na systemie ciągłego poboru wody 
podczas ruchu oraz aplikacja społecznościowa wspierająca promocję oferowanej łodzi. 
Funkcjonalność opracowanego demonstratora pozwala na wejście na rynek z atrakcyjną, 
konkurencyjną ofertą łodzi wspierającą model turystyki rodzinnej - Łatwość wykonywania różnych 
czynności turystycznych na jednej łodzi. Parametry eksploatacyjne powodują, że opracowany 
projekt będzie rozwijany pod kątem zastosowań w ratownictwie wodnym, działaniach patrolowych i 
monitoringu środowiska. 
Projekt ten jest kolejnym z innowacyjnych rozwiązań rozwijanych i wdrażanych przez naszą Spółkę 
w zakresie napędów elektrycznych i rozwoju branży marynistycznej. 
W tymże okresie po zamknięciu okresu obrotowego uruchomiliśmy kilka granicznych punktów 
testowania Covid 19. Pierwsze uruchamiane punkty to przystań promowa w Świnoujściu i Terminal 
Świecko.i kolejny na granicy z Czechami w Łaziskach-Gorzyczki. Mamy nadzieję iż działalność 
związaną z testowaniem będziemy rozwijać w kolejnych kwartałach 
Składaliśmy też wnioski  o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 
Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, oraz internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. 
Wnioski te złożyła zarówno nasza Spółka jak i spółka zależna BEP BATTERY PACK S.A. Wielkość 
każdego z projektów to 530.000 PLN, kwota dofinansowania, to 450.500 PLN. 
    Sumarycznie wartość wymienionych projektów w 2020 roku to około 280 mln złotych , a w 2021  
wielkość nowych projektów przekracza już 550 mln złotych . Wielkość wnioskowanego 
dofinansowania w 2020 roku to ok. 160 mln zł, a w 2021  roku to kolejne 290 mln złotych . 
Realizacja nawet części tych projektów pozwoli na skokowy rozwój naszej Spółki.  Są one bardzo 
ważne dla naszego przyszłego rozwoju i będziemy prowadzić różnorodne działania zmierzające do 
jak najszybszej i najszerszej realizacji tych planów . Będziemy poszukiwali w tym celu różnych żródeł 
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finansowania i potencjalnych partnerów , mając jednocześnie nadzieją iż złożone wnioski zostaną 
przynajmniej częściowo pozytywnie rozpatrzone. 
 Oczekiwania te może potwierdzać również otrzymanie dofinansowania z PARP w ramach programu 
:Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, Konkurs nr 1/2019 – Runda XI. Kwota dofinansowania to 
ok.236tys zł . Otrzymanie tego grantu jest dobrym prognostykiem do możliwości uzyskania 
dofinasowania i w ramach Eurograntu. 
Z ważnych wydarzeń w tym okresie podpisaliśmy list intencyjny w sprawie dystrybucji chińskich 
szczepionek wyprodukowanych w celu zwalczania choroby Covid 19 wywołanej przez wirusa SARS - 
CoV2 
 List intencyjny podpisano z firmą Zhejiang United Enterprise Supply Chain Managment Co.Ltd z 
siedzibą w Zhoushan , Chiny w sprawie dystrybucji chińskich szczepionek przeciw Covid 19. Firma 
Zhejiang United Enterprise Supply Chain Managment Co.Ltd , która jest spółka zależną koncernu 
Sinopharm. 
Umożliwia on Spółce rozpoczęcie działań związanych z dystrybucją chińskich szczepionek 
wyprodukowanych w celu zwalczania choroby Covid 19 wywołanej przez wirus SARS – COV2. W 
celu realizacji zadania, o którym mowa , Strony dołożą należytej staranności aby wprowadzić do 
obrotu szczepionki: 
- VeroCell produkowanej przez Sinopharm China Biopharmaceutical Group oraz 
- CoronaVac produkowanej przez Kexing Holding Biotechnology Co., Ltd. 
Realizacja celu określonego w tym liście ma nastąpić przez wspólne złożenie listów intencyjnych do 
Ministerstw Zdrowia krajów w nim wymienionych prezentujących ofertę dostawy wyżej 
wymienionych szczepionek, szczegółową informację o dostarczanych szczepionkach oraz warunki 
handlowe ewentualnej dostawy. 
Strony zgodnie ustaliły, że na zasadach określonych w tym liście , listy intencyjne złożą do organów 
decydujących o nabyciu szczepionek następujących Państw: 
1_ Grecji, 
2_ Szwajcarii, 
3_ Ugandy, 
4_ Polski 
Światowa Organizacja Zdrowia _WHO_ 7-go maja 2021 roku dopuściła do użytku szczepionkę 
chroniącą przed COVID-19 chińskiej firmy Sinopharm. To pierwsza zaaprobowana przez WHO 
szczepionka na koronawirusa niewyprodukowana na Zachodzie i pierwszy przypadek, gdy WHO 
tymczasowo zatwierdziła do użytku szczepionkę chińskiej produkcji na chorobę zakaźną. 
Zatwierdzenie szczepionki przez WHO oznacza, że organizacja ta uznała preparat za skuteczny i 
bezpieczny, a zatem może on zostać włączony do programu COVAX, gwarantującego dostawy 
szczepionek do państw rozwijających się. 
Aprobata WHO może zwiększyć zaufanie do chińskiego preparatu, którego już ponad 100 mln dawek 
sprzedano do 40 krajów. Koncern Sinopharm planuje produkowanie 3 mld szczepionek rocznie , co 
oznacza iż będzie on największym w świecie ich producentem. Oczekiwane jest też wkrótce 
dopuszczenie stosowania tej szczepionki przez Europejską Agencję Medyczną. 
Mamy nadzieję iż oferta Spółki znajdzie pozytywny oddżwięk u jej adresatów, a tym samym 
będziemy mogli włączyć się w globalne działania zmierzające do opanowania pandemii 
koronawirusa. 
Efekty powołania oddziałów międzynarodowych i ich działań to między innymi podpisanie umowy z 
firmą Nautica Gabbiano Srl z siedzibą w Pescara , Włochy. Strony postanawiły rozpocząć współpracę 
handlową na rynku nautycznym , w szczególności dotyczącą dostaw jednostek pływających - łodzi 
motorowych i racingowych z napędami spalinowymi , hybrydowymi:-spalinowo-elektrycznymi oraz 
elektrycznymi , a także skuterów wodnych z napędami elektrycznymi , hybrydowymi i spalinowymi . 
W ramach umowy dostarczane będzie również niezbędne oprzyrządowanie nautyczne. Dostawcą 
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produktów nautycznych będzie Biomass Energy Project S.A., a Odbiorcą i autoryzowanym dealerem: 
Nautica Gabbiano Srl. 
Biomass Energy Project S.A. przyjmując rolę dostawcy odpowiedzialny jest za płynną dostawę 
jednostek pływających i osprzętu nautycznego. Nautica Gabbiano Srl jest odpowiedzialny za 
sprzedaż bezpośrednią B2C . 
Przewidywane obroty dotyczące sprzedaży na rynku nautycznym w ujęciu rocznym osiągnąć mają 
kilka milionów euro a w ramach pierwszej dostawy w 2020 roku Biomass Energy Project S.A 
dostarczył łodzie motorowe i osprzęt do ich produkcji o wartości ok. 700.000 Euro a w okresie 2021 
roku zrealizowaliśmy kolejne o wartości ok. 850.000 Euro 
Podsumowując Spółka w  2020 roku realizowała swoją strategię oraz program rozwojowy mający za 
zadanie zmianę charakteru działalności w kierunku innowacyjnych, najnowocześniejszych technologii 
związanych z aktualnymi trendami w gospodarce światowej. Nastąpiła zmiana w charakterze i 
sposobie realizacji uzyskiwanych przychodów. Coraz większa ich część pochodzi z naszych 
innowacyjnych produktów. Profil naszej Spółki zmienił się na firmę ukierunkowaną na badania 
naukowe i prowadzenie prac badawczych oraz opracowaniem nowych innowacyjnych technologii 
związanych z medycyną, elektromobilnością oraz energią odnawialną. Ograniczać będziemy w 
związku z tym niektóre uprawy, takie jak uprawy miskanta dostarczającego nieprzetworzonego 
surowca biomasowego, a kontynuując wysoko efektywne uprawy Paulowni, które jak uważamy 
mają przed sobą znaczne perspektywy rozwojowe 
Znacznie zwiększyliśmy naszą aktywność i ekspansje na rynkach zagranicznych. Widzimy iż ta 
zmiana  przynosi  szybkie efekty i mamy nadzieję że w kolejnych okresach będzie żródłem 
znacznego wzrostu przychodów i zysków Spółki . Realizacja zwiększonych przychodów pomimo  
utrzymującej się trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa i ponownego częściowego 
zamrożenia gospodarek pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość. 
      Szereg naszych nowych produktów związanych jest bezpośrednio z walką z epidemią , a część z 
produktami które liczyć mogą na duży zbyt w warunkach po jej wygaśnięciu. Projekty Spółki 
mieszczą się w głównym nurcie głównych kierunków rozwojowych w Unii Europejskiej i Świecie. 
Mamy nadzieję, iż działania prowadzone przez Spółkę w dziedzinie nowych technologii oraz 
wymienionych w naszym raporcie  pozwolą w kolejnych okresach na uzyskiwanie z nich rosnących 
przychodów i wysokiego poziomu zysków. Projekty w których Spółka aplikowała o środki pomocowe 
chcemy realizować niezależnie od otrzymania dofinansowania.   
Mamy nadzieję iż przyczyni się to do  wzrostu wartości Spółki, płynności obrotu jej akcjami i coraz 
większą jej atrakcyjnością dla kolejnych inwestorów . Tego sobie i naszym akcjonariuszom życzymy. 
 
 
 
                                                                   Prezes  Zarządu Biomass Energy Project S.A. 
 
                                                                                    Jerzy Drożniewski 
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Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. 
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             Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. 
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Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. 
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Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. 
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Źródło własne - Biomass Energ 
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Źródło własne - Biomass Energy Project S.A  .  Projekt samochodu osobowego z napędem elektrycznym dla Heron Electric S.A 
 
 
 

 
 
 
 
Źródło własne - Biomass Energy Project S.A.. Projekt modernizacji trójkołowego pojazdu elektrycznego dla Hoverjet i Heron Electric
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Systemy baterii  litowych   
 

 
 

Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. Baterie litowe BEP BATERRY PACK S.A 

 
 

 
Źródło własne - Biomass Energy Project S.A. Baterie litowe BEP BATERRY PACK S.A
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Komentarz dotyczący poziomu osiąganej przez Emitenta marży brutto/netto z bieżącej 
działalności 

 

U podstaw relatywnie wysokich marż zysków na poziomie marży brutto/netto uzyskanych przez 

Emitenta leży fakt, iż przychody uzyskane w referowanym okresie wygenerowała z 

wysokotechnologicznych i innowacyjnych prac prowadzonych przez Spółkę , gdzie poziom marży 

jest zdecydowanie wysoki oraz sprzedaży usług specjalistycznych związanych z uprawami 

prowadzonymi przez firmę. Zaznaczamy, że operacje związane z księgowaniem rozliczeń 

międzyokresowych zostały zaakceptowane przez audytora jako zgodne z obowiązującymi w 

Polsce standardami rachunkowości. 

 

 

 

 

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 grudnia 2020 roku 

oraz z Rachunku Zysków i Strat na dzień 31 grudnia 2020 roku. W tej sekcji prezentujemy także 

Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym oraz Rachunek Przepływów Pieniężnych obejmujące dane 

z referowanego okresu. Dane dla Zestawienia Zmian w Kapitale Własnym oraz dla Rachunku 

Przepływów Pieniężnych zostały przedstawione zgodnie z faktycznymi możliwościami prezentacji, 

uwzględniając fakt czy były one w okresie porównawczym sporządzane. 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. 

 

 

 

 

 

 

31.12.2020

PLN

31.12.2020 

EUR

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

A Aktywa trwałe 11 989 832,08 2 598 126 10 347 487,74 2 429 843

I Wartości niematerialne i prawne 20 000,00 4 334 0,00 0

II Rzeczowe aktywa trwałe 4 923 782,88 1 066 955 4 854 267,00 1 139 901

1. Środki trwałe 4 130 249,49 895 001 4 137 181,29 971 511

2. Środki trwałe w budowie 295 369,89 64 005 203 721,21 47 839

3. Zaliczki na środki trwałe 498 163,50 107 949 513 364,50 120 551

III Należności długoterminowe 2 331 380,04 505 196 2 338 683,54 549 180

IV Inwestycje długoterminowe 1 810 880,00 392 407 1 703 520,00 400 028

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 903 789,16 629 234 1 451 017,20 340 734

B Aktywa obrotowe 24 998 357,25 5 416 996 18 568 698,72 4 360 385

I Zapasy 14 266 766,16 3 091 524 10 572 204,72 2 482 612

2. Półfabrykaty i produkty w toku 9 644 416,25 2 089 888 9 549 313,03 2 242 412

3 Towary 3 149 284,28 682 431 44 200,00 10 379

5 Zaliczki na dostawy 1 473 065,63 319 205 978 691,69 229 821

II Należności krótkoterminowe 8 746 207,25 1 895 251 7 027 506,07 1 650 231

1. Należności od jednostek powiązanych 1 084 106,00 234 919 2 521 406,00 592 088

a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 1 084 106,00 234 919 2 521 406,00 592 088

- do 12 miesięcy 1 084 106,00 234 919 2 521 406,00 592 088

2. Należności od pozostałych jednostek 7 662 101,25 1 660 332 4 506 100,07 1 058 143

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 7 134 721,44 1 546 052 4 189 018,57 983 684

- do 12 miesięcy 7 134 721,44 1 546 052 4 189 018,57 983 684

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0 0,00 0

b)

z tytułu podatków, dotacji ceł i ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 405 950,75 87 967 260 958,96 61 280

c) inne 121 429,06 26 313 56 122,54 13 179

III Inwestycje krótkoterminowe 1 410 164,00 305 574 407 527,01 95 697

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 410 164,00 305 574 407 527,01 95 697

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0 0,00 0

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0 0,00 0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 410 164,00 305 574 407 527,01 95 697

- środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym 1 410 164,00 305 574 228 157,88 53 577

- inne środki pieniężne 0,00 0 179 369,13 42 120

- inne aktywa pieniężne 0,00 0 0,00 0

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0 0,00 0

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 575 219,84 124 647 561 460,92 131 845

SUMA AKTYWÓW 36 988 189,33 8 015 122 28 916 186,46 6 790 228

AKTYWA
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31.12.2020

PLN

31.12.2020 

EUR

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

A Kapitał (fundusz) własny 21 225 926,30 4 599 533 20 318 574,73 4 771 299

I Kapitał (fundusz) podstawowy 8 276 308,80 1 793 427 8 276 308,80 1 943 480

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 10 502 210,81 2 275 767 11 026 477,61 2 589 287

V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0 0,00 0

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1 584 823,92 343 422 1 584 823,92 372 155

VII Zysk/strata z lat ubiegłych 0,00 0 -1 122 544,79 -263 601

VIII Zysk/strata netto roku obrotowego 862 582,77 186 917 553 509,19 129 978

B KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI 67 297,64 14 583 58 851,37 13 820

C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 694 965,39 3 401 006 8 538 760,36 2 005 109

I Rezerwy na zobowiązania 100 000,00 21 669 100 000,00 23 482

3. Pozostałe rezerwy 100 000,00 21 669 100 000,00 23 482

- rezerwa długoterminowa 100 000,00 21 669 100 000,00 23 482

- rezerwa krótkoterminowa 0,00 0 0,00 0

II Zobowiązania długoterminowe 3 420 220,79 741 142 1 718 589,32 403 567

1. wobec powiązanych jednostek 0,00 0 0,00 0

2. wobec pozostałych jednostek 3 420 220,79 741 142 1 718 589,32 403 567

a) kredyty i pożyczki 2 173 831,79 471 057 472 200,32 110 884

c) inne zobowiązania finansowe 1 246 389,00 270 085 1 246 389,00 292 683

III Zobowiązania krótkoterminowe 8 266 781,10 1 791 363 3 753 222,64 881 348

1. wobec jednostek powiązanych 698 900,50 151 448 1 868 173,00 438 693

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 698 900,50 151 448 1 868 173,00 438 693

- do 12 miesięcy 698 900,50 151 448 1 868 173,00 438 693

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0 0,00 0

2. wobec pozostałych jednostek 7 567 880,60 1 639 915 1 885 049,64 442 655

a) kredyty i pożyczki 159 422,26 34 546 167 050,56 39 228

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0 0,00 0

c) inne zobowiązania finansowe 6 388,00 1 384 0,00 0

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 6 625 157,90 1 435 633 1 658 172,87 389 380

- do 12 miesięcy 6 625 157,90 1 435 633 1 658 172,87 389 380

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0 0,00 0

e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 664 991,04 144 100 0,00 0
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0 0,00 0

g)

zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.i 

innych świadczeń 44 879,67 9 725 5 690,05 1 336

h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 25 641,37 5 556 26 036,65 6 114

i) inne 41 400,36 8 971 28 099,51 6 597

IV Rozliczenia międzyokresowe 3 907 963,50 846 832 2 966 948,40 696 712

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0 0,00 0

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 907 963,50 846 832 2 966 948,40 696 712

- długoterminowe 2 718 100,00 588 996 600,00 141

- krótkoterminowe 1 189 863,50 257 836 2 966 348,40 696 571

SUMA PASYWÓW 36 988 189,33 8 015 122 28 916 186,46 6 790 228

PASYWA
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31.12.2020

PLN

31.12.2020 

EUR

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

A

Przychody  netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów w tym  : 5 222 989,02 1 131 791 2 102 610,96 493 744

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 404 372,33 304 319 1 115 088,51 261 850

II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 818 616,69 827 472 987 522,45 231 894

B

Koszt sprzedanych produktów,towarów i 

materiałów w tym: 3 746 530,29 811 852 1 267 744,46 297 697

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 734 180,29 159 093 532 518,68 125 048

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 012 350,00 652 759 735 225,78 172 649

C Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B) 1 476 458,73 319 939 834 866,50 196 047

D Koszt sprzedaży 7 316,79 1 586 11 628,88 2 731

E Koszty ogólne zarządu 551 427,31 119 491 224 868,22 52 805

F Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E) 917 714,63 198 862 598 369,40 140 511

G Pozostałe przychody operacyjne 2,27 0 2,20 1

H Pozostałe koszty operacyjne 1 251,72 271 0,00 0

I

Zysk/Strata brutto na działalności operacyjnej 

(F+G-H) 916 465,18 198 591 598 371,60 140 512

J Przychody finansowe 20 415,97 4 424 52 482,12 12 324

K Koszty finansowe 35 357,76 7 662 86 493,16 20 311

L

Zysk (strata) na działalności gospodarczej (I+J-

K) 901 523,39 195 353 564 360,56 132 525

M

Zysk (strata) z udziałów w jednostkach 

odporządkowanych wycenianych meodą praw 

własności 12 666,92 2 745 0,00 0

N Zysk/Strata brutto (L) 914 190,31 195 353 564 360,56 132 525

O Podatek dochodowy 39 915,00 8 649 0,00 0

P

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(straty) 0,00 0 0,00 0

R Zysk/Strata netto mniejszości (N-O-P) 11 692,54 2 534 10 851,37 2 548

S Zysk/Strata netto(N-O-P-R) 862 582,77 192 819 553 509,19 129 977

RACHUNEK ZYSKÓW  I STRAT SKONSOLIDOWANY 
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31.12.2020

PLN

31.12.2020 

EUR

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

I. Kapitał (fundusz)własny na początek okresu (BO) 20 318 343,53 4 402 865,00 19 765 065,54 4 641 321,00

I.a Kapitał (fundusz)własny na początek okresu  po korektach 20 318 343,53 4 402 865,00 19 765 065,54 4 641 321,00

1. Kapitał(fundusz)podstawowy na początek okresu 8 276 308,80 1 793 427,00 8 276 308,80 1 943 480,00

1.2 Kapitał(fundusz)podstawowy na koniec okresu 8 276 308,80 1 793 427,00 8 276 308,80 1 943 480,00

2

Na należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 

okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Udziały ( akcje) własne na poczatek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Udziały ( akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11 026 477,61 2 389 373,00 10 397 624,83 2 441 617,00

4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -524 266,80 -113 606,00 628 852,78 147 670,00

a) zwiększenie (z tytułu) 598 277,99 129 643,00

odpis z  zysku 2019 598 277,99 129 643,00 628 852,78 147 670,00

b) zmniejszenie (strata z lat ubiegłych) 1 122 544,79 243 249,00

4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10 502 210,81 2 275 767,00 11 026 477,61 2 589 287,00

5

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek 

okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 

okresu 1 584 823,92 343 422,00 1 584 823,92 372 155,00

6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 1 584 823,92 343 422,00 1 584 823,92 372 155,00

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -524 266,80 -113 606,00 -495 648,72 -116 390,00 

7.2

Strata z lat (okresu) ubiegłych na początek okresu

 po korektach           -524 266,80 -113 606,00 493 692,01 115 931,00

7.3 Zysk z lat (okresu) ubiegłych na początek okresu               598 277,99 129 643,00 0,00 0,00

7.4

Strata z lat ubiegłych na początek okresu   - zmiany 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00

7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach 1 122 544,79 243 249,00 493 692,01 115 931,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

przeniesienie zysku 2018 na kapitał zapasowy 0,00 0,00 628 852,78 147 670,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 1 122 544,79 243 249,00 0,00 0,00

pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym 1 122 544,79 243 249,00 0,00 0,00

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 1 122 544,79 263 601,00

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 -1 122 544,79 -263 601,00 

8 Wynik netto 832 582,77 180 416,00 553 509,19 129 978,00

a) zysk netto 832 582,77 180 416,00 553 509,19 129 978,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21 195 926,30 4 593 032,00 20 318 574,73 4 771 299,00

III.

Kapitał(fundusz) własny po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 195 926,30 4 593 032,00 20 318 574,73 4 771 299,00

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN  W KAPITALE 

(FUNDUSZU) WŁASNYM
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31.12.2020

PLN

31.12.2020 

EUR

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

A

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej

I Zysk (strata) netto 862 582,77 186 917 553 509,19 129 978

II Korekty razem -1 422 143,51 -308 169 -3 154 238,06 -740 691

1 Zyski (straty) mniejszosci 11 692,54 2 534 10 851,37 2 548

2

Zysk (strata) z akcji w jednostkach wycenianych 

metodą praw własnosci 12 666,92 2 745 11 755,65 2 761

3 Amortyzacja 6 931,80 1 502 4 865,90 1 143

4 Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych -107 360,00 -23 264 11 900,00 2 794

5 Zysk (strata) z działalnośći inwestycyjnej 0,00 0 16 480,00 3 870

6 Zmiana stanu rezerw 0,00 0 0,00 0

7 Zmiana stanu zapasów -3 734 561,44 -809 257 885 757,55 207 998

8 Zmiana stanu należności -1 711 397,68 -370 850 -3 932 997,73 -923 564

9

Zmiana stanu zobowiazań krótkoterminowych, z 

wyjątkiem pozyczek i kredytów 4 599 633,03 996 713 1 947 134,78 457 235

10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -525 515,78 -113 876 -2 165 111,39 -508 421

11 Inne korekty 25 767,10 5 584 55 125,81 12 945

III

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+/-II) -559 560,74 -121 252 -2 600 728,87 -610 713

B

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej

I Wpływy 0,00 0 0,00 0

4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0 0,00 0

II Wydatki 96 447,68 20 900 1 267 176,72 297 564

1

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 96 447,68 20 900 1 267 176,72 297 564

2

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 0,00 0 0,00 0

3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0 0,00 0

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0 0,00 0

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0 0,00 0

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0 0,00 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0 0,00 0

4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0 0,00 0

III
Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I+/-II) -96 447,68 -20 900 -1 267 176,72 -297 564

C

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej

I Wpływy 3 016 490,00 653 656 250 000,00 58 706

2 Kredyty i pożyczki 3 016 490,00 653 656 250 000,00 58 706

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0 0,00 0

4 Inne wpływy finansowe 0,00 0 0,00 0

II Wydatki 1 357 844,59 294 237 177 486,58 41 678

4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 322 486,83 286 575 146 705,12 34 450

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0 0,00 0

6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0 0,00 0

7
Płatnośći zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego 0,00 0 0,00 0

8 Odsetki 35 357,76 7 662 30 781,46 7 228

9 Inne wydatki finansowe -3,00 -1 0,00 0

III

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I+/-II) 1 658 645,41 359 419 72 513,42 17 028

D

Przepływy pieniężne netto razem                             

(A.III+/-B.III+/-C.III) 1 002 636,99 217 267 -3 795 392,17 -891 249

E

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 

tym: 1 002 636,99 217 267 -3 795 392,17 -891 249

F Środki pieniężne na początek okresu 407 527,01 95 697 4 202 919,18 986 948

G   

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w 

tym: 1 410 164,00 331 141 407 527,01 407 527

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0 179 369,13 42 120

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 

PIENIĘŻNYCH 
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JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. 
 
 
     

  

31.12.2020

PLN

31.12.2020 

EUR

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

A Aktywa trwałe 11 883 417,08 2 575 066,00 10 381 012,19 2 437 716,00

I Wartości niematerialne i prawne 20 000,00 4 334,00 0,00 0

II Rzeczowe aktywa trwałe 4 923 782,88 1 066 955,00 4 854 267,00 1 139 901,00

1. Środki trwałe 4 130 249,49 895 001,00 4 137 181,29 971 511,00

2. Środki trwałe w budowie 295 369,89 64 005,00 203 721,21 47 839,00

3. Zaliczki na środki trwałe 498 163,50 107 949,00 513 364,50 120 551,00

III Należności długoterminowe 2 331 380,04 505 196,00 2 338 683,54 549 180,00

IV Inwestycje długoterminowe 1 862 880,00 403 675,00 1 755 520,00 412 239,00

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 745 374,16 594 906,00 1 432 541,65 336 396,00

B Aktywa obrotowe 24 710 156,70 5 354 544,00 18 521 016,70 4 349 187,00

I Zapasy 14 266 766,16 3 091 523,00 10 532 204,72 2 473 219,00

2. Półfabrykaty i produkty w toku 9 644 416,25 2 089 887,00 9 549 313,03 2 242 412,00

3 Towary 3 149 284,28 682 431,00 4 200,00 986,00

5 Zaliczki na dostawy 1 473 065,63 319 205,00 978 691,69 229 821,00

II Należności krótkoterminowe 8 480 985,45 1 837 779,00 7 020 283,05 1 648 534,00

1. Należności od jednostek powiązanych 1 084 106,00 234 919,00 2 521 406,00 592 088,00

a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 1 084 106,00 234 919,00 2 521 406,00 592 088,00

- do 12 miesięcy 1 084 106,00 234 919,00 2 521 406,00 592 088,00

2. Należności od pozostałych jednostek 7 396 879,45 1 602 860,00 4 498 877,05 1 056 446,00

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty 6 895 486,44 1 494 211,00 4 202 808,57 986 922,00

- do 12 miesięcy 6 895 486,44 1 494 211,00 4 202 808,57 986 922,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0 0,00 0

b)

z tytułu podatków, dotacji ceł i ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 379 963,95 82 336,00 239 945,94 56 345,00

c) inne 121 429,06 26 313,00 56 122,54 13 179,00

III Inwestycje krótkoterminowe 1 387 185,25 300 595,00 407 068,01 95 589,00

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 387 185,25 300 595,00 407 068,01 95 589,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0 0,00 0

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0 0,00 0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 387 185,25 300 595,00 407 068,01 95 589,00

- środki pieniężne w kasie i rachunku bankowym 1 387 185,25 300 595,00 227 698,88 53 469,00

- inne środki pieniężne 0,00 0,00 179 369,13 42 120,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 0 0,00 0

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0 0,00 0

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 575 219,84 124 647,00 561 460,92 131 845,00

SUMA AKTYWÓW 36 593 573,78 7 929 610,00 28 902 028,89 6 786 903,00

AKTYWA



 28 
 

 

 

  

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

A Kapitał (fundusz) własny 21 200 592,46 4 594 043,00 20 363 343,53 4 781 811,00

I Kapitał (fundusz) podstawowy 8 276 308,80 1 793 427,00 8 276 308,80 1 943 480,00

IV Kapitał (fundusz) zapasowy 10 502 210,81 2 275 767,00 11 026 477,61 2 589 287,00

V Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0 0,00 0

VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1 584 823,92 343 422,00 1 584 823,92 372 155,00

VII Zysk/strata z lat ubiegłych 0,00 0 -1 122 544,79 -263 601,00

VIII Zysk/strata netto roku obrotowego 837 248,93 181 427,00 598 277,99 140 490,00

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 392 981,32 3 335 567,00 8 538 685,36 2 005 092,00

I Rezerwy na zobowiązania 100 000,00 21 669,00 100 000,00 23 482,00

3. Pozostałe rezerwy 100 000,00 21 669,00 100 000,00 23 482,00

- rezerwa długoterminowa 100 000,00 21 669,00 100 000,00 23 482,00

- rezerwa krótkoterminowa 0,00 0 0,00 0

II Zobowiązania długoterminowe 3 420 220,79 741 142,00 1 718 589,32 403 567,00

1. wobec powiązanych jednostek 0,00 0 0,00 0

2. wobec pozostałych jednostek 3 420 220,79 741 142,00 1 718 589,32 403 567,00

a) kredyty i pożyczki 2 173 831,79 471 057,00 472 200,32 110 884,00

c) inne zobowiązania finansowe 1 246 389,00 270 085,00 1 246 389,00 292 683,00

III Zobowiązania krótkoterminowe 7 964 797,03 1 725 924,00 3 753 147,64 881 331,00

1. wobec jednostek powiązanych 514 473,00 111 483,00 1 868 173,00 438 693,00

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 514 473,00 111 483,00 1 868 173,00 438 693,00

- do 12 miesięcy 514 473,00 111 483,00 1 868 173,00 438 693,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0 0,00 0

2. wobec pozostałych jednostek 7 450 324,03 1 614 441,00 1 884 974,64 442 638,00

a) kredyty i pożyczki 159 422,26 34 546,00 167 050,56 39 228,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0 0,00 0

c) inne zobowiązania finansowe 6 388,00 1 384,00 0,00 0

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności 6 511 850,33 1 411 080,00 1 658 097,87 389 362,00

- do 12 miesięcy 6 511 850,33 1 411 080,00 1 658 097,87 389 362,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0 0,00 0

e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw 664 691,04 144 035,00 0,00 0
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0 0,00 0

g)

zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społ.i 

innych świadczeń 40 930,67 8 869,00 5 690,05 1 336,00

h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 25 641,37 5 556,00 26 036,65 6 114,00

i) inne 41 400,36 8 971,00 28 099,51 6 598,00

IV Rozliczenia międzyokresowe 3 907 963,50 846 832,00 2 966 948,40 696 712,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0 0,00 0

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 907 963,50 846 832,00 2 966 948,40 696 712,00

- długoterminowe 2 718 100,00 588 996,00 600,00 141,00

- krótkoterminowe 1 189 863,50 257 836,00 2 966 348,40 696 571,00

SUMA PASYWÓW 36 593 573,78 7 929 610,00 28 902 028,89 6 786 903,00

PASYWA
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31.12.2020

PLN

31.12.2020 

EUR

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

A

Przychody  netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów w tym  : 5 073 264,02 1 099 347 2 212 210,96 519 482

I Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 379 872,33 299 010 1 166 388,51 273 897

II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 3 693 391,69 800 337 1 045 822,45 245 585

B

Koszt sprzedanych produktów,towarów i 

materiałów w tym: 3 618 780,29 784 168 1 329 475,46 312 193

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 721 680,29 156 384 543 299,68 127 580

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 897 100,00 627 784 786 175,78 184 613

C Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B) 1 454 483,73 315 179 882 735,50 207 289

D Koszt sprzedaży 7 316,79 1 586 11 628,88 2 731

E Koszty ogólne zarządu 550 725,66 119 339 223 775,24 52 548

F Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E) 896 441,28 194 254 647 331,38 152 010

G Pozostałe przychody operacyjne 2,04 0 2,20 1

H Pozostałe koszty operacyjne 1 251,60 271 15 044,55 3 533

I

Zysk/Strata brutto na działalności 

operacyjnej (F+G-H) 895 191,72 193 983 632 289,03 148 478

J Przychody finansowe 15 415,97 3 341 52 482,12 12 324

K Koszty finansowe 35 357,76 7 662 86 493,16 20 311

L

Zysk (strata) na działalności gospodarczej 

(I+J-K) 875 249,93 189 662 598 277,99 140 491

N Zysk/Strata brutto (L) 875 249,93 189 662 598 277,99 140 491

O Podatek dochodowy 38 001,00 8 235 0,00 0

P

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(straty) 0,00 0 0,00 0

R Zysk/Strata netto(N-O-P) 837 248,93 181 427 598 277,99 140 491

RACHUNEK ZYSKÓW  I STRAT
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31.12.2020

PLN

31.12.2020 

EUR

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

I. Kapitał (fundusz)własny na początek okresu (BO) 19 765 065,54 4 282 973 19 765 065,54 4 641 321

I.a Kapitał (fundusz)własny na początek okresu  po korektach 20 363 343,53 4 412 617 19 765 065,54 4 641 321

1. Kapitał(fundusz)podstawowy na początek okresu 8 276 308,80 1 793 427 8 276 308,80 1 943 480

1.2 Kapitał(fundusz)podstawowy na koniec okresu 8 276 308,80 1 793 427 8 276 308,80 1 943 480

2

Na należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 

okresu 0,00 0 0,00 0

2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0 0,00 0

3 Udziały ( akcje) własne na poczatek okresu 0,00 0 0,00 0

3.1 Udziały ( akcje) własne na koniec okresu 0,00 0 0,00 0

4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11 026 477,61 2 389 373 10 397 624,83 2 441 617

4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -524 266,80 -113 606 628 852,78 147 670

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0 0,00 0

odpis z  zysku 2019 598 277,99 129 643 628 852,78 147 670

b) zmniejszenie (strata z lat ubiegłych) -1 122 544,79 -243 249 0,00 0

4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10 502 210,81 2 275 767 11 026 477,61 2 589 287

5

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek 

okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości 0,00 0 0,00 0

6

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 

okresu 1 584 823,92 343 422 1 584 823,92 372 155

6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 1 584 823,92 343 422 1 584 823,92 372 155

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 122 544,79 -243 249 -495 648,72 -116 390 

7.2

Strata z lat (okresu) ubiegłych na początek okresu

 po korektach           1 122 544,79 243 249 493 692,01 115 931

7.3 Zysk z lat (okresu) ubiegłych na koniec okresu               0,00 0 0,00 0

7.4

Strata z lat ubiegłych na początek okresu   - zmiany 

przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0 0,00 0

korekty błędów 0,00 0 0,00 0

7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach 0,00 0 493 692,01 115 931

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0 0,00 0

przeniesienie zysku 2018 na kapitał zapasowy 0,00 0 628 852,78 147 670

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0 0,00 0

pokrycie straty z lat ubiegłych z kap. Zapasowego 1 122 544,79 243 249 0,00 0

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0 1 122 544,79 263 601

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0 -1 122 544,79 -263 601 

8 Wynik netto 837 248,93 181 427 598 277,99 140 490

a) zysk netto 837 248,93 181 427 598 277,99 140 490

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21 200 592,46 4 594 044 20 363 343,53 4 781 811

III.

Kapitał(fundusz) własny po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 200 592,46 4 594 044 20 363 343,53 4 781 811

ZESTAWIENIE ZMIAN  W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
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31.12.2020

PLN

31.12.2020 

EUR

31.12.2019

PLN

31.12.2019 

EUR

A

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej

I Zysk (strata) netto 837 248,93 181 427 598 277,99 140 490

II Korekty razem -5 638 607,11 -1 221 852 -3 147 465,86 -739 102

1 Amortyzacja 6 931,80 1 502 4 865,90 1 143

2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -107 360,00 -23 264 11 900,00 2 794

3 Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 35 357,76 7 662 0,00 0

5 Zmiana stanu rezerw 0 0,00 0

6 Zmiana stanu zapasów -3 734 561,44 -809 257 925 757,55 217 391

7 Zmiana stanu należności -1 453 398,90 -314 943 -3 925 774,71 -921 868

8

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 

wyjątkiem pożyczek i kredytów 0,00 0 1 947 059,78 457 217

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -385 576,33 -83 552 -2 146 635,84 -504 083

10 Inne korekty 0,00 0 35 361,46 8 304

III

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+/-II) -4 801 358,18 -1 040 425 -2 549 187,87 -598 612

B

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej

I Wpływy 0,00 0 0,00 0

4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0 0,00 0

II Wydatki 96 447,68 22 648 1 319 176,72 309 775

1

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 96 447,68 22 648 1 267 176,72 297 564

2

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 0,00 0 0,00 0

3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0 52 000,00 12 211

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0 0,00 0

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0 0,00 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0 0,00 0

4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0 0,00 0

III
Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I+/-II) -96 447,68 -22 648 -1 319 176,72 -309 775

C

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej

I Wpływy 7 235 767,69 653 656 250 000,00 58 706

2 Kredyty i pożyczki 3 016 490,00 653 656 250 000,00 58 706

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0 0,00 0

4 Inne wpływy finansowe 4 219 277,69 914 293 0,00 0

II Wydatki 1 357 844,59 294 237 177 486,58 41 678

4 Spłaty kredytów i pożyczek 1 322 486,83 286 575 146 705,12 34 450

Odsetki 35 357,76 7 662 30 781,46 7 228

8 Inne wydatki finansowe 0,00 0 0,00 0

III

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I+/-II) 5 877 923,10 359 419 72 513,42 17 028

D

Przepływy pieniężne netto razem                             

(A.III+/-B.III+/-C.III) 980 117,24 -703 654 -3 795 851,17 -891 359

E

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 

tym: 980 117,24 -703 654 -3 795 851,17 -891 359

F Środki pieniężne na początek okresu 407 068,01 88 209 4 202 919,18 986 948

G   

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w 

tym: 1 387 185,25 300 595 407 068,01 95 590

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0 179 369,13 42 120

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 



 32 
 

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, 
a także po jego zakończeniu, do dnia opublikowania raportu rocznego za 2020r. 

 
 

W dniu  21.01.2020 Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 1/2020 z informacją o zawiadomieniu o 
zmianie stanu posiadania i przekroczeniu progu 5%.                                                                                                     
W dniu  22.01.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 2/2020 z informacją o 
zawiadomieniu o zmianie stanu posiadania.                                                                                                     
W dniu  30.01.2020 Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 1/2020 z harmonogramem publikacji 
raportów okresowych w 2020 roku.                                                                                                                   
W dniu  04.02.2020 Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 3/2020 informujący o podpisaniu listu 
intencyjnego o wdrażaniu ekologicznych technologii energetycznych na terenie Wyspy Sobieszewskiej do 
Projektu „ECO WYSPA” jest to porozumienie o współpracy naukowo-technicznej, projektowej i produktowej 
na rzecz projektów publicznych i komercyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem  inwestycji własnych 
partnera mających na celu zagospodarowanie Wyspy Sobieszewskiej  z zastosowaniem wysoko 
rozwiniętych technologii energetyki odnawialnej, konwersji energii oraz proekologicznych systemów smart i 
transportu E-Mobile.                                                                                                                                        
W dniu 14.02.2020 Spółka opublikowała  raport okresowy EBI nr 2/2020 skonsolidowany i jednostkowy 
raport za IV kwartał 2019 roku.                                                                                                                                                                       
W dniu  03.03.2020 Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 4/2020 informujący o transakcjach 
wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.                                                                          
W dniu  04.03.2020 Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 5/2020 informujący  o zmianie stanu 
posiadania.                                                                                                                                                     
W dniu 26.03.2020 Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 6/2020 informujący o uruchomieniu  
swojego Centrum Badawczo-Rozwojowe i projekt Kontenerowego Szpitala Zakaźnego w Lesznowoli koło 
Warszawy.                                                                                                                              
W dniu  31.03.2020 Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 7/2020 z informacją o zawarciu 
porozumienia z firmą 01Cyberaton S.A. w sprawie zastosowania mat do dezintegracji koronawirusa jako 
elementu prewencji w budowie szpitali kontenerowych.        W dniu  02.04.2020 roku Spółka opublikowała 
raport w systemie  ESPI nr 8/2020 z informacją o  podpisaniu porozumienia o współpracy przy budowie 
modułowego szpitala zakaźnego ze Spółką NOVAVIS S. A. W ramach umowy nastąpić ma udzielenie 
natychmiastowej pomocy rzeczowo–technicznej przez NOVAVIS S. A. w ramach konsorcjum ECOS 
ENERGY POLAND w budowie i rozwoju modułowego szpitala zakaźnego "BEP-MED".                                                                                                                                       
W dniu 14.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie  ESPI nr 9/2020 informujący o otrzymaniu 
autoryzacji na dystrybucje tzw. jałowych wymazówek z podłożem transportowym do pobierania próbek do 
testów genetycznych na wykrycie wirusów.                                                               
W dniu 15.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 10/2020 z informacją o 
uzupełnieniu raportów bieżących w sprawie rozpoczęcia projektu Centrum Badawczo-Rozwojowego "CBR" 
o których Emitent informował we wcześniejszych raportach.                                                            
W dniu 16.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie  ESPI nr 11/2020 informujący o 
zakończeniu budowy pierwszego etapu modułowego szpitala zakaźnego w wersji demonstracyjnej.   
W dniu 24.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 12/2020 informujący o podpisaniu 
umowy dystrybucyjnej z 01 Cyberaton S.A dotyczącej Mobilnych Szpitali Zakaźnych w ramach której 
Cyberaton oferować może do sprzedaży Modułowe Centra Medyczne produkowane przez BEP SA. 
Umowa włącza również oferty dla odbiorców zagranicznych.                                                                           
W dniu 30.04.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 13/2020 informujący o zakupie i 
pierwszej dostawie testów genetycznych do wykrywania wirusa COVID 19.                              
W dniu 12.05.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 14/2020 z informacją o odpisaniu 
umowy dystrybucyjnej oraz umowy agencyjnej z firmą Shanghai Eastimage Equipment Co., Ltd. z Chin w 
ramach której otrzymał prawa do dystrybucji oraz został jej agentem na terenie UE i Wielkiej Brytanii, bez 
obszaru Polski. Umowa dotyczy termowizyjnej bezkontaktowej obserwacji i monitoringu dużych grup ludzi 
związanych z zagrożeniem epidemicznym  w tym Covid 19, oraz innych produktów  związanych z 
bezpieczeństwem, monitoringiem i kontrolą.                                                                             
W dniu 12.05.2020 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 3/2020 z informacją o zmianie terminu 
publikacji raportu za I kwartał 2020r.                                                                                                   
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W dniu 13.05.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 15/2020 informujący o podpisaniu 
listu intencyjnego z firmą Novatin s.r.o. z Republiki Czeskiej dotyczący współpracy w zakresie sprzedaży 
produktów medycznych i szpitali modułowych.                                                              
W dniu 18.05.2020 roku Spółka opublikowała raport  w systemie ESPI nr 16/2020 informujący o podpisaniu 
umowy z firmą Check Point R&D“ OOD z siedzibą w Bułgarii na dystrybucję sprzętu medycznego i 
świadczenie usług powiązanych w zakresie telemedycyny.                                                           
W dniu 21.05.2020 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI nr 4/2020 skonsolidowany i jednostkowy 
raport za I kwartał 2020r.                                                                                                               
W dniu 26.05.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 17/2020 z informacją o zawarciu 
umowy agencyjnej z firmą Shanghai Viotol International Trading Co., Ltd. z Chin  która jest uznanym 
międzynarodowo producentem i eksporterem ratunkowego wyposażenia medycznego i wyznaczyła naszą 
Spółkę jako Agenta swoich produktów.                                                                              
W dniu 26.05.2020 roku Spółka opublikowała raport bieżący EBI nr 5/2020 informujący o zmianie terminu 
publikacji raportu rocznego za 2019 rok.                                                                                             
W dniu 01.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 18/2020 z informacją o zawarciu 
umowy agencyjnej z firmą Hefei Smartmak Co., Ltd. z Chin dot. wyposażenia do domowej fizjoterapii tj. 
sauny z generatorami pary jak i emiterami podczerwieni , oraz szereg produktów kompaktowych 
przeznaczonych do klientów masowych.                                                                                                                                
W dniu 05.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 19/2020 informujący o 
zawiadomieniu o zmianie stanu posiadania.                                                                                                      
W dniu 09.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 20/2020 informujący o zmianie 
stanu posiadania.                                                                                                                                    
W dniu 16.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 21/2020 z informacją o zawarciu 
umowy agencyjnej z firmą Shanghai Huifeng Medical Instrument Co., Ltd. z Chin dot. współpracy w 
zakresie sprzedaży produktów przeznaczonych do wyposażenia szpitali.                                                                                                                
W dniu 18.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 22/2020 informujący o zawarciu 
umowy dystrybucyjnej z firmą Biobase Biodustry Shandong  Co., Ltd. Z Chin który jest producentem i 
eksporterem wyposażenia medycznego.                                                                                  
W dniu 18.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 23/2020 informujący o 
transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.                                                     
W dniu 23.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 24/2020 z informacją o otrzymaniu 
dotacji z programu GoToBrand od PARP przez spółkę zależną BEP BATTERY PACK S.A.                                                                                                              
W dniu 24.06.2020 roku Spółka opublikowała raport w systemie ESPI nr 25/2020 informujący o zawarciu 
umowy z firmą Trybeco Sp. z o.o o dostawie komponentów do stacji ładowania.                    
W dniu 03.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 26/2020 informujący o zawarciu umowy 
agencyjnej z firmą Zhengzhou Sunshine Medical Equipment Co., Ltd z Chin w którym Spółka ta wyznacza 
Biomass Energy Project S.A. na Agenta swoich produktów i jej przedstawiciela na terytorium Wielkiej 
Brytanii i Polski Produkty będą obejmować urządzenia do badań i ćwiczeń równowagi, urządzenia do 
terapii dźwiękiem, elektroterapii, magnetoterapii, termoterapii, terapii woskiem, terapii parą wodną, 
termopunktury, hydrolokatory, urządzenia do krioterapii, hydroterapii, kompresjoterapii, terapii trakcyjnej, 
masażu, rehabilitacji dla osób dorosłych oraz rehabilitacji dla dzieci.                      
W dniu 08.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 27/2020 z informacją  o zawarciu umowy 
agencyjnej  z firmą FUSHAN STARDENT EQUIPMENT CO., LTD w którym wyznacza naszą Spółkę jako 
jej przedstawiciela i agenta urządzeń i akcesoriów przeznaczonych do leczenia stomatologicznego.                                                                    
W dniu 11.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 28/2020 informujący o transakcjach 
wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.           
W dniu  21.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 29/2020  informujący o zawarciu umowy z 
firmą Shandong Sady Medical Technology Co., Ltd dot. urządzeń i systemów do oczyszczania i sterylizacji 
powietrza przeznaczonych do pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem obiektów o charakterze 
medycznym.                                        
W dniu 27.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 30/2020 z informacją o zawiadomieniu o 
zmianie stanu posiadania.                         
W dniu 27.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 31/2020 informujący o opracowaniu i 
uzyskaniu rejestracji oraz zezwolenia na nowy preparat biobójczy do walki z COVID 19.                                                                                                                 
W dniu 30.07.2020 roku Spółka opublikowała raport EBI nr 6/2020 skonsolidowany i jednostkowy raport 
roczny za 2019 rok.                
W dniu 31.07.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 32/2020 informujący o zmianie stanu 
posiadania.                             
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W dniu 05.08.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 33/2020 informujący o zawieszeniu obrotu akcjami 
Spółki – stanowisko Zarządu Biomass Energy Project S.A.                     
W dniu 06.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 7/2020 z informacją o zawieszeniu obrotu akcjami 
Spółki.                            
W dniu 06.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 8/2020 z korektą skonsolidowanego i jednostkowego 
raportu rocznego 2019.                 
W dniu 12.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 9/2020 z korektą skonsolidowanego i jednostkowego 
raportu rocznego 2019.                         
W dniu 14.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 11/2020 skonsolidowany i jednostkowy raport za II 
kwartał 2020 roku.                         
W dniu 15.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 12/2020 z informacją o uzupełnieniu 
skonsolidowanego i jednostkowego raportu za II kwartał 2020 roku.                     
W dniu 21.08.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 34/2020 informujący o otrzymaniu dofinansowania 
do projektu w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka.                    
W dniu 22.08.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 13/2020 i ESPI nr 35/2020 informujący o zwołaniu 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biomass Energy Project S.A.          
W dniu 28.08.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 36/2020 z informacją o podpisaniu listu 
intencyjnego z firmą Time Medical LTD z Hong Kongu , Chiny w zakresie współpracy w wprowadzaniu 
nowoczesnej diagnostyki MRI i CT oraz utworzenia sieci placówek BEP Medical Centres.                                                                                                     
W dniu 09.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 37/2020 z informacją o podpisaniu umowy 
dealerskiej i dostawa pojazdów elektrycznych dla firmy Geo2.pl Sp. z o.o.         
W dniu 09.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 38/2020 z informacją o opracowaniu i uzyskaniu 
rejestracji oraz zezwolenia na nowy środek biobójczy do walki z COVID 19., dotyczy wydania pozwolenia 
dla "Spółki" na udostępnianie na rynku i stosowanie produktu biobójczego Neovirosept -OXY.    
W dniu 17.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 39/2020 informujący o transakcjach wykonywanych 
przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.                      
W dniu 17.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 40/2020 z informacją o podpisaniu umowy 
dystrybucyjnej oraz umowy sprzedaży w zakresie preparatów biobójczych z firmą ALTEROX Sp. z o. o. z 
siedzibą w Warszawie.                                   
W dniu 18.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 41/2020 o uczestnictwie Biomass Energy Project 
S.A. na międzynarodowych Targach Medycznych w Chinach.          
W dniu 18.09.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 14/2020 z informacją o treści uchwał podjętych przez  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Biomass Energi Project S.A.           
W dniu 21.09.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 15/2020 z informacją o powołaniu Członków Rady 
Nadzorczej na nową kadencję.              
W dniu 24.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 42/2020 informujący o podpisaniu umowy z firmą 
HOVE JET Sp. z o.o. dotyczącej prac przy trójkołowym pojeździe elektrycznym CityEl.                                                                                                                
W dniu 25.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 43/2020 z wykazem akcjonariuszy posiadających 
co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.         
W dniu 28.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 44/2020 informujący o podpisaniu umowy 
dystrybucyjnej z firmą Time Medical Limited z Hong Kongu z Chin.                    
W dniu 30.09.2020 Spółka opublikowała raport ESPI nr 45/2020 z informacją o realizacji pierwszego etapu 
umowy na pakiet modernizacyjny z firmą HOVER JET Sp. z o.o.         
W dniu 30.09.2020 Spółka opublikowała raport EBI nr 16/2020 informujący o zmianie adresu  siedziby 
Emitenta.                  
W dniu 07.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 46/2020 informujący o sprzedaży zespołu 
modułów medycznych z przeznaczeniem na przychodnie i laboratorium diagnostyczne dla ALTOR FIORD 
Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.             
W dniu 09.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 47/2020 z informacją o złożeniu przez 
Biomass Energy Project S.A. wniosku o dotację w ramach Programu Operacyjnego 1.3.1. Wdrażanie 
innowacji przez MŚP.               
W dniu 19.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 48/2020 z informacją o podpisaniu protokołu 
wzajemnych uzgodnień i rozpoczęcie prac przy umowie dostawy i montażu systemu zewnętrznych 
modułów medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.     
W dniu 23.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 49/2020 informujący o podpisaniu umowy 
dystrybucyjnej i uzyskanie autoryzacji od firmy Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd., z siedzibą w 
Pekinie w Chinach.             
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W dniu 30.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 50/2020 informujący o podpisaniu umowy na 
dostawę kontenerów wraz z wyposażeniem na potrzeby triagu pacjentów przyjmowanych do Szpitala 
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.                    
W dniu 30.10.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 51/2020 z informacją o złożeniu wniosku o 
dofinansowanie w ramach programu Innovation Fund Lare Scale Project (InnovFund-LSC-2020-Two-
Stage) w projekcie „Me Grid-system aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do wytwarzania i 
magazynowania zielonej energii”.                     
W dniu 05.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 52/2020 z informacją o złożeniu formularzy 
rejestracyjnych i wprowadzenie do obrotu szybkich testów antygenowych Sars - CoV 2 Antygen Rapid 
Test.                 
W dniu 09.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 53/2020 z informacją o złożeniu formularzy 
rejestracyjnych i wprowadzenie do obrotu medycznego Pulsoksymetru z firmy Lepu Medical.                     
W dniu 13.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 54/2020 informujący o wyborze oferty 
Biomass Energy Project S.A. do realizacji zakupu, dostawy i montażu zewnętrznego modułowego systemu 
medycznego dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. W dniu 
13.11.2020 roku Spółka opublikowała raport okresowy EBI nr 17/2020 skonsolidowany i jednostkowy raport 
za III kwartał 2020 roku.        
W dniu 16.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 55/2020 informujący o uzyskaniu certyfikatów 
Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO w zakresie spełnienia norm zarządzania jakością.   
W dniu 16.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 56/2020 informujący o rejestracji zmian 
Statutu Spółki.                
W dniu 18.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 57/2020 z informacją o popisaniu umowy i 
rozpoczęcie realizacji opracowania technologii produkcji materiałów konstrukcyjnych z tworzywa 
drzewnego w ramach projektu w konkursie 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka z NCBR.                                                                                                                      
W dniu 19.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 58/2020 informujący o zgłoszeniu i 
wprowadzeniu do obrotu testów na obecność koronawirusa Covid 19 SARS-CoV-2 Nucleic Acid Test ( test 
genetyczny) oraz SARS-CoV-2 Antybody Test (Colloidal Gold Immunochromatography ) – test do 
wykrywania przeciwciał koronawirusa.          
W dniu 23.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 59/2020 informujący o rozszerzeniu umowy o 
współpracy i dystrybucji z firmą Beijing Lepu Medical o produkty do dystrybucji i masowego stosowania 
szczepionek przeciwko koronawirusowi Covid 19.           
W dniu 23.11.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 60/2020 z informacją o podpisaniu umowy na 
realizację, dostawę i montaż systemu zewnętrznych modułów medycznych dla Szpitala Miejskiego 
Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.                                                                                            
W dniu 08.12.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 61/2020 z informacją o utworzeniu oddziału 
Spółki Biomass Energy Project S.A we Włoszech.          
W dniu 10.12.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 62/2020 z informacją o wejściu do klastra 
energetycznego SMART CORE i współpracy w ramach European Cluster Collaboration Platform – ECCP. 
W dniu 15.12.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 63/2020 z informacją o podpisaniu umowy 
dystrybucyjnej z firmą Hunan Eter Medical Co. Ltd z Chin.                                                                            
W dniu 18.12.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 64/2020 informujący o rejestracji produktów 
medycznych w tym Ultra Nisko Temperaturowych zamrażarek i chłodziarek medycznych dla zachowania 
ciągu chłodniczego w przechowywaniu i dystrybucji szczepionek w ramach powszechnego programu 
szczepień przeciwko COVID-19.                                                                              
W dniu 21.12.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 65/2020 informujący o podpisaniu umowy o 
współpracy z firmą Diagnostica Marche SRL z Włoch.                                                                     
W dniu 21.12.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 66/2020 z informacją o utworzeniu oddziału 
Spółki BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. w Hiszpanii.          
W dniu 29.12.2020 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 67/2020 informujący o Podpisaniu 
porozumienia o współpracy handlowej na rynku nautycznym z firmą Nautica Gabbiano Srl z Włoch. 
 
 

Poza wymienionym powyżej, po zakończeniu okresu obrotowego do dnia opublikowania raportu 

za rok 2020. 

 

Dnia 04.01.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 1/2021 informujący o złożeniu wniosku o dotacje 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkurs: 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka – 
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Koronawirusy pod nazwą: Opracowanie sposobu wytwarzania struktur węglowo-krzemowych o wysokich 
właściwościach wirusobójczych do zwalczania wirusów SARS-CoV-2. Materiał ten wykorzystywany ma być 
głównie do produkcji filtrów zdolnych do zabijania wirusa , a nie tylko zatrzymywania wirusa na warstwie 
filtracyjnej, a tym samym możliwym do wykorzystywania w produkcji efektywnych masek ochronnych i 
filtrów do powietrza nowej generacji.                                                                
Dnia 15.01.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 2/2021 z informacją o realizacji dostawy i 
montażu systemu zewnętrznych modułów medycznych dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. 
Gabriela Narutowicza w Krakowie.            
Dnia 28.01.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 3/2021 informujący o złożeniu wniosku o dotacje 
do programu dofinansowania UE H2020, w konkursie LC-GD-2-3-2020 - Accelerating the green transition 
and energy access Partnership with Africa- przyspieszenie zielona transformacja i dostęp do energii 
Partnerstwo z Afryką pod nazwą ENGEL – Energy for Health ,Energia dla zdrowia.                                                                                            
Dnia 29.01.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 4/2021 informujący o złożeniu wniosku o dotacje 
w ramach europejskiego programu Horyzont 2020 w konkursie H2020-LC-GD-2020 -Building and 
renovating in an energy and resource efficient way -Budowanie i renowacja w sposób oszczędzający 
energię i zasoby, pod nazwą: MODULAR - wdrożenie Modularnej Innowacyjnej techniki budowania, 
wykorzystanej do demonstracji pilotażowego modułowego kompleksu mieszkalnego, szpitalnego i 
hybrydowego.                                   
Dnia 31.01.2021 roku Spółka opublikowała raport EBI nr 1 /2021 z harmonogramem publikacji raportów 
okresowych w 2021 roku.           
Dnia 10.02.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 5/2021 z informacją o  ocenie wniosku o 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 1.3.1. Wdrażanie innowacji przez MŚP. Tytuł projektu: 
Wdrożenie platformy automatycznej i optymalizującej opiekę w ramach podstawowej opieki zdrowotnej 
zapewniającą cyfryzację na poziomie porównywalnym z cyfryzacją banków.                                                                                  
Dnia 15.02.2021 roku Spółka opublikowała raport EBI nr 2 /2021 z informacją o skonsolidowanym i 
jednostkowym raportem za IV kwartał 2020r.                   
Dnia 16.02.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 6/2021 informujący o rejestracji i uzyskaniu 
przez Spółkę kodu NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code). Kod ten pozwala na 
bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w 
Polsce oraz krajach NATO globalnie oraz Armii USA oraz rządu federalnego i stanowych w USA.                                                                        
Dnia 19.02.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 7/2021 z informacją o wpisaniu szybkiego testu 
antygenowego Lepu Medical SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test na listę testów wzajemnie uznawanych 
przez wszystkie państwa członkowskie UE. 
Dnia 25.02.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 8/2021 informujący o podpisaniu umowy o 
współpracy z firmą FUEL SRL z Włoch w zakresie związanym z zastosowaniem wodoru w projektach 
nautycznych.              
Dnia 05.03.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 9/2021 informujący o złożeniu wniosku o 
dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie 
wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Nr Naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-
001/21.         
Dnia 12.03.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 10/2021 informujący o złożeniu wniosku o 
dofinansowanie w ramach Europejskiego Programu InnovFund-SSC-2020–single-stage pod nazwą: 
Budowa i realizacja inteligentnej mariny.         
Dnia 16.03.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 11/2021 informujący o złożeniu wniosku o 
dofinansowanie w ramach programu EMFF-BEW-2020 (European Maritime and Fisheries Fund -Blue 
economy window call) pod nazwą ZEN CLASS.         
Dnia 25.03.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 12/2021 informujący o uruchomieniu 
granicznych punktów testowania Covid 19.          
Dnia 29.03.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 13/2021 z informacją o złożeniu wniosku o 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie 
innowacji w przedsiębiorstwach, oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 
3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.                                                                           
Dnia 29.03.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 14/2021 informujący o złożeniu wniosku przez 
spółkę zależną BEP BATTERY PACK S. A. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie 
promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w 
promocji marek produktowych – Go to Brand.                                                                                          
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Dnia 30.03.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 15/2021 informujący o realizacji dostaw w 
ramach porozumienia o współpracy handlowej na rynku nautycznym z firmą Nautica Gabbiano Srl z Włoch. 
Dnia 14.04.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 16/2021 informujący o otrzymaniu 
dofinansowania z PARP w ramach programu :Poddziałanie 2.3.6 Granty na Eurogranty, Konkurs nr 1/2019 
– Runda XI.             
Dnia 07.05.2021 roku Spółka opublikowała raport EBI nr 3/2021 informujący o zawarciu umowy z biegłym 
rewidentem na badanie sprawozdania finansowego.       
Dnia 12.05.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 17/2021 informujący o podpisaniu listu 
intencyjnego w sprawie dystrybucji chińskich szczepionek wyprodukowanych w celu zwalczania choroby 
Covid 19 wywołanej przez wirusa SARS - CoV2. 
Dnia 17.05.2021 roku Spółka opublikowała raport EBI nr 4/2021 z informacją o  skonsolidowanym i 
jednostkowy raporcie za I kwartał 2021r.  
Dnia 21.05.2021 roku Spółka opublikowała raport ESPI nr 18/2021 z informacją o otwarciu kolejnego 
granicznego punktu testowania przy przejściu granicznym z Czechami w Łaziskach. 
 

 

 

 

Informacja odnośnie prognoz finansowych 

 

Emitent wstrzymuje się od publikowania prognoz finansowych na kolejne lata. Taka decyzja jest 

efektem istotnego zwiększenia skali działalności Biomass Energy Project S.A. wiążące się między 

innymi ze wzrostem znaczenia kursu walut obcych na osiągane wyniki finansowe a także ze 

względu na potencjalnie korzystne, ale trudne do oszacowania efekty uchwalonej ustawy o 

Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) oraz o pomocy państwa i preferencji w zakresie rozwoju 

elektromobilności W odniesieniu do wpływu przyjętych ustaw w tym zakresie na funkcjonowanie 

Emitenta należy wspomnieć o kluczowym znaczeniu strategicznym rozporządzeń wykonawczych 

do tychże ustaw. 

 

 

 

Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta 

 

Biomass Energy Project S.A., na dzień publikacji niniejszego raportu posiada większościowy (52%) 

pakiet akcji w spółce BEP BATTERY PACK S.A. 

 

 

 

 

Przewidywany rozwój jednostki w kolejnych okresach sprawozdawczych 

 

W kolejnych okresach bardzo ważnym elementem polityki rozwojowej Biomass Energy Project S.A. 

stanie się opracowanie projektów kilku pojazdów elektrycznych i wdrażanie ich do produkcji. W 

gamie  projektów nad którymi pracujemy są pojazdy lądowe jaki i wodne . Opracowane rozwiązania 

pozwalać będą też na zastosowanie ich do prac modernizacyjnych , budowy napędów 

hybrydowych jak i w szeroko rozumianej branży OZE szczególnie w zakresie magazynowania 

energii . W najbliższym czasie wdrażać zamierzamy projekty związane z wytwarzaniem energii w 
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ogniwach fotowoltaicznych i magazynowaniem jej w systemach bateryjnych opartych na ogniwach 

litowych . Rozwiązania te stosowane mogą być w energetyce profesjonalnej jak i prosumenckiej. 

 

Zakładanie i uprawa plantacji drzewa szybko rosnącego – Paulowni pozostanie również jednym ze 

żródeł przychodu Spółki. Paulownia jest najszybciej rosnącym twardym drzewem na ziemi. 

Sprowadzona do Polski przez Biomass Energy Project S.A. hybrydowa odmiana Paulownia Shan 

Tong jest rośliną o bardzo dużej odporności na ekstremalne różnice temperatur. 

Podsumowując strategiczne plany Spółki dotyczące obszaru produkcji energii elektrycznej, w 

oparciu o odnawialne źródła energii w tym fotowoltaika , połączone z uprawami roślin wieloletnich 

na terenach nie użytkowanych rolniczo w krajach Azji i Afryki może stanowić ogromne żródło 

przyszłych przychodów. Przygotowania do tej ekspansji wymagają pozyskania odpowiednich 

partnerów i środków finansowych  i  w tym zakresie prowadzone są działania Spółki. 

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 zadowolenie klientów. Istotne zwiększanie skali 

aktywności i jakości oferty to dla nas cel zasadniczy. Nasz obowiązek to zapewnienie solidnych 

podstaw tego rozwoju i dbanie o satysfakcję inwestorów (właścicieli) z osiąganych wyników a także 

stymulowanie 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. 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: 
 
 
• 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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Informacje o strukturze akcjonariatu Emitenta 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu akcjonariat Emitenta* z uwzględnieniem akcjonariuszy 
posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przedstawiał się 
następująco: 
 
 

 
Lp
. 

 
AKCJONARIUSZ 

 
L. AKCJI 

 
  % AKCJI 

 
  L. GŁOSÓW 

 
% GŁOSÓW 

1. BULBIOENERGY EOOD wraz z 

podmiotem zależnym 

12.857.554   15,54 12.857.554 15,54 

2. ZBIGNIEW BIENIEK  8.121.000    9,81 8.121.000 9,81 

3. IRENA PAŁKA 5.645.322    6,82 5.645.322  6,82 

4.  ROBERT OLEJNIK 5.150.528    6,22 5.150.528  6,22 

5. JULIANNA PAŁKA 4.139.820    5,00 4.139.820  5,00 

6. POZOSTALI  46.848.864     56,61 46.848.864 56,61 

 RAZEM 82.763.088 100,00 82.763.088 100,00 

             

 
* Stan zgodny z najlepszą wiedzą Zarządu Biomass Energy Project S.A.
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Informacja na temat liczby osób zatrudnionych przez Emitenta 
 
W okresie sprawozdawczym  spółka zatrudniała 7 pracowników. Duża część prac zlecana jest 

podwykonawcom prowadzącym własną działalność gospodarczą i firmom zewnętrznym. 

 

 

Oddziały jednostki 
 
 
Siedziba rejestrowa firmy: 85-312 Bydgoszcz , ul. Szubińska 75-77. 

Oddziały: 

-   Lubasz (woj. wielkopolskie) 64-720, ul. Nowa 24,  

-   Stępina (woj. podkarpackie)  38-125, Stępina 44a  

-   Ksawerów (woj. łódzkie) 95-054, ul. Łódzka 78  

-   Lesznowola (woj. mazowieckie) 05-506, ul. Gminna 15 

-   Białystok (woj. podlaskie) 15-057, ul. Bolesława Chrobrego 1D  

-   Ankona (Włochy) Via prima maggio 156, Ankona 60131 

-   Barcelona (Hiszpania) Pase de Garcia 8-10, 08007 Barcelona 

 

 

 

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 01.01.2020 

do 31.12.2020 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 skonsolidowane Grupy Kapitałowej Biomass Energy Project 

S. A. oraz dane jednostkowe Spółki dominującej 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. 
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Instrumenty Finansowe 

 

Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych 

W związku z dużym tempem rozwoju i polityką ekspansji w portfelu Emitenta pojawiają się także 

rozliczenia w walutach obcych takich jak dolary amerykańskie i euro. Wahania kursów tych walut 

będą powodowały generowanie strat bądź powstawanie dodatkowych przychodów finansowych. 

Spółka będzie się starała minimalizować ryzyko kursowe poprzez odpowiednią strukturę 

finansowania prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Zasady Ładu Korporacyjnego 

W 2012 roku Biomass Energy Project S.A. została uczestnikiem NewConnect i w związku z tym 

w załączniku do niniejszego sprawozdania za 2020 rok umieszczono aktualne stanowisko  

Zarządu odnośnie stosowania zasad ładu korporacyjnego. 

 

 

 

Prezes Zarządu Biomass Energy Project S.A. 

Jerzy Drożniewski 

 

Wiceprezes Zarządu Biomass Energy Project S.A. 

Krzysztof Arkuszewski 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA  
 
SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
 
BIOMASS  ENERGY PROJECT S.A. ZA 2020 ROK 
 
 
  Zarząd Spółki Biomass Energy Project S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, 
 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący audytu rocznego 
 
skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Biomass Energy 
 
Project S.A. za 2020 został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
  Zarząd oświadcza także, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz 
 
biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania za 2020 rok, spełniali warunki do wyrażenia 
 
bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
 
  Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został wybrany uchwałą Rady  
 
Nadzorczej z dnia 21 kwietnia 2020r. Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania  
 
finansowego została podpisana w dniu 7 maja 2020r.  
 
 
 
Bydgoszcz, dnia 31 maja 2021r. 
 
 
 
 
 
Prezes Zarządu Biomass Energy Project S.A. 
 
Jerzy Drożniewski 
 
 
 
Wiceprezes Zarządu Biomass Energy Project S.A. 

Krzysztof Arkuszewski 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA 
SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 
2020. 
 
 

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

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEP  za rok 2020 oraz jednostkowe 

sprawozdanie finansowe Spółki Biomass Energy Project S.A. 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  Grupy Kapitałowej BEP oraz Spółki. 

 
 
Bydgoszcz, 31.05.2021 r. 

 
 
 
                                   Prezes Biomass Energy Project S.A.              Jerzy Drożniewski 
 
  Wiceprezes Biomass Energy Project S.A.      Krzysztof Arkuszewski 


