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Szanowni Państwo, 

Zarząd Spółki Biofactory S.A. przedstawia raport roczny za 2014 r. 

  

Dane podstawowe spółki 

Firma BIOFACTORY Spółka Akcyjna 

Kraj Rzeczpospolita Polska 

Siedziba miasto Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie 

Adres ul. Kazimierza Wielkiego 21, 38-340 Biecz 

Numer KRS 0000406961 

Oznaczenie sądu 
rejestrowego 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON 492735335 

NIP 738-190-22-97 

Telefon +48 13 4471020 

Fax +48 13 4471067 

Adres email biuro@biofactory.pl 

Adres www www.biofactory.pl 

 

 

Skład Zarządu 

 

Krzysztof Trochim - prezes zarządu, 

Krzysztof Olbrycht – wiceprezes zarządu. 

 

Skład Rady Nadzorczej 
 

Kazimierz Szot – przewodniczący rady nadzorczej, 

Artur Bielaszka – wiceprzewodniczący rady nadzorczej, 

Zbigniew Lipieta – sekretarz rady nadzorczej, 

Tomasza Sierakowski – członek rady nadzorczej, 

Dariusz Kurpiewski – członek rady nadzorczej. 

  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Ustawienia%20lokalne/Temp/BFC/biuro@biofactory.pl
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Ustawienia%20lokalne/Temp/BFC/www.biofactory.pl


                                                             
 

 

Pismo zarządu do Akcjonariuszy 
 
Rok 2014 był pierwszym rokiem eksploatowania inwestycji oddanych do użytku w 2013 roku. 

Wdrożenie nowych usług suszarniczych oraz nowych produktów dało efekt ekonomiczny. Przychody  

w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły z  8.571 tys. zł do 9.457 tys. zł, czyli o 10,3%, natomiast 

zysk netto wzrósł z kwoty 181 tys. zł do 260 tys. zł, czyli o 44%. Wyniki finansowe za 2014 rok dowodzą 

również, że Spółka sprzedawała wyroby i usługi o większej rentowności niż w latach poprzednich. Taki 

efekt uzyskano mimo zwiększenia amortyzacji z kwoty 386 tys. zł do kwoty 580 tys. zł, tj. o 50% oraz 

mimo zwiększenia w 2014 r. kosztów finansowych, z kwoty 295 tys. zł w 2013 r. do kwoty 356 tys. zł w 

2014 roku, tj. zwiększenia tych kosztów o 21%. 

Na koniec roku 2014 zatrudnienie wyniosło 58 osób (i etatów), a na koniec 2013 roku – 57 osób  

(i etatów), czyli zwiększono zatrudnienie o 1,8%. Natomiast przychody i zyski zwiększyły się  

w istotnie większym stopniu, co dowodzi zwiększonej wydajności pracy, w skutek m.in.  automatyzacji 

produkcji.   

Na 2015 rok Spółka zaplanowała kolejne inwestycje produkcyjne w celu zwiększenia kubatury suszarni. 

Jednocześnie trwają przygotowania do rozpoczęcia inwestycji rozbudowy bio-ciepłowni,  

w celu sprzedaży energii cieplnej. Powyższe nowe inwestycje Spółka planuje częściowo sfinansować  

z dotacji z funduszy europejskich.  

 

 

Szczegółowe dane finansowe zaprezentowano w dalszej części raportu. 

 

Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu 

Krzysztof Trochim                                                                                  Krzysztof Olbrycht  



                                                             
 

 

Wybrane dane finansowe 
 
Sporządzono na podstawie audytowanych ksiąg rachunkowych za 2014 r. 

Poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono 

według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty Euro obowiązujących na ostatni 

dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 

Rachunek zysków i strat – wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg średniorocznego kursu)   

2014:  EUR =  4,1893 PLN 

2013:  EUR =  4,2110 PLN 

 
2014 r. 2014 r. 2013 r. 2013 r. dynamika 

zmiany 
2014/2013 

PLN EUR PLN EUR 

Przychody netto ze sprzedaży 9 458 2 258 8 572 2 036 +10,34% 

Wynik na sprzedaży 536 128 442 105 +21,27% 

Zysk/strata z dział. operacyjnej 612 146 476 113 +28,57% 

Zysk/strata brutto 260 62 181 43 +43,65% 

Zysk/strata netto 260 62 181 43 +43,65% 

Amortyzacja 580 138 386 92 +50,26% 

EBITDA 1 192 285 862 205 +38,28% 

Źródło: Emitent 

Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg średniorocznego 

kursu) 

2014:  EUR =  4,1893 PLN 

2013:  EUR =  4,2110 PLN 

 
 
 

2014 r.  2014 r. 2013 r. 2013 r. dynamika 
zmiany 

2014/2013 PLN EUR PLN EUR 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

1 004 240 352 84 +185,23% 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-342 -82 -800 -190 -57,25% 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

-623 -149 471 112 -232,27 

Przepływy pieniężne netto 39 9 22 5 +77,27% 

Środki pieniężne na początek 
okresu 

25 6 3 1 +733,33% 

Środki pieniężne na koniec okresu 65 16 25 6 +160,00% 

Źródło: Emitent 



                                                             
 

 

 

Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według 

kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty Euro obowiązujących na ostatni dzień 

okresu. 

Bilans  - wybrane dane (tys. zł oraz w tys. euro wg kursu na dzień bilansowy)   

31.12.2014:  EUR = 4,2623 PLN 

31.12.2013:  EUR = 4,1472  PLN 

 
2014 r. 2014 r. 2013 r. 2013 r. dynamika 

zmiany 
2014/2013 PLN EUR PLN EUR 

Kapitał własny 4 163 977 3 903 941 +6,67% 

Należności krótkoterminowe 641 150 661 159 -3,03% 

Aktywa obrotowe 2 368 556 2 202 531 +7,53% 

Zobowiązania długoterminowe 3 850 903 3 306 797 +16,45% 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 666 391 2 333 563 -28,59% 

Suma bilansowa 10 292 2 415 10 214 2 463 +0,76% 

Źródło: Emitent 

 

Przychody netto ze sprzedaży, EBIDTA oraz wynik netto narastająco w 2013 r. oraz 2014 r. (tys. zł) 

 
Źródło: Opracowanie Art Capital Sp. z o.o. na podstawie śródrocznych informacji finansowych Emitenta 
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Przychody netto ze sprzedaży Emitenta w latach 2009 – 2014 (tys. zł) 

Źródło: Opracowanie Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Emitenta 

W ciągu 5 lat, od nabycia Emitenta przez obecnych Akcjonariuszy (09.2009 r.), przychody Emitenta 

systematycznie rosną i obecnie są ponad dwukrotnie wyższe niż w 2009 r. 

 

Wynik netto Emitenta w latach 2009 – 2014 (tys. zł) 

Źródło: Opracowanie Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Emitenta 

Spółka od czterech lat, generuje zysk netto, natomiast w ostatnich dwóch latach są one istotnie 

wyższe, w porównaniu do poprzednich okresów. 
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Wynik EBITDA Emitenta w latach 2009 – 2014 (tys. zł) 

Źródło: Opracowanie Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Emitenta 

Wraz ze wzrostem przychodów, podstawowa fabryczna działalność Emitenta generuje coraz wyższe 

zyski i marże, jednocześnie przy zachowaniu stałego poziomu zatrudnienia. Emitent systematycznie 

generuje coraz wyższe przepływy gotówkowe. Spółka w ostatnich dwóch latach wypracowała ponad 

1,3 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. 

 

Amortyzacja Emitenta w latach 2009 – 2014 (tys. zł) 

Źródło: Opracowanie Art Capital Sp. z o.o. na podstawie informacji finansowych Emitenta 

Emitent w ostatnich latach intensywnie rozwijał podstawową działalność produkcyjną co wiązało 

się z ponoszeniem wysokich nakładów inwestycyjnych. 
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Sprawozdanie finansowe 

 

BIOFACTORY Spółka Akcyjna 

ul. Kazimierza Wielkiego 21 

38-340 Biecz 

 

za rok obrotowy 2014 

 

 

 

  



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 

Sprawozdanie Zarządu 
 

z działalności BIOFACTORY Spółki Akcyjnej w roku 2014 

oraz Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu Spółki 

 

1. Informacje ogólne. 

BIOFACTORY spółka akcyjna z siedzibą w Bieczu (dawniej Biecz-Drew Sp. z o.o.) przy ul. Kazimierza 

Wielkiego 21 założona została aktem założycielskim Spółki, z dnia 20.12.2001 r., Repertorium A Numer 

3252/2001. 

Założycielami Spółki była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, posiadająca wówczas 100 % 

kapitału zakładowego. W dniu 30 września 2009 roku wszystkie udziały w spółce nabyły krajowe osoby 

fizyczne, w wyniku procedury prywatyzacyjnej przedsiębiorstwa.   

W dniu 19 września 2012 roku akcje spółki zadebiutowały na rynku NEWCONNECT.  

W dniu debiutu akcjonariat przedstawiał się następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji 

Dariusz Kurpiewski  429 600 

Kazimierz Szot i SASKIA Sp. z o.o. 400 500 

Zbigniew Lipieta 305 850 

Tomasz Sierakowski 304 400 

Krzysztof Olbrycht i Beata Olbrycht 141 548 

Witold Osadca 126 500 

Pozostali 193 602 

RAZEM 1 902 000 

w tym : 

akcje serii A 

akcje serii B 

 

1 580 000 

322 000 

1 akcja = 2 zł nominalnie 



                                                             
 

 

Przedmiotem działalności spółki jest:  

 produkcja wyrobów tartacznych,  

 produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,  

 produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 

używanych do wyplatania,  

 uprawa pozostałych roślin wieloletnich,  

 rozmnażanie roślin,  

 działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną , działalność usługowa następująca po 

zbiorach , 

 produkcja opakowań drewnianych,  

 produkcja pozostałych wyrobów z drewna,  

 działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,  

 handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli, naprawa 

artykułów użytku osobistego i domowego,  

 wynajem nieruchomości na własny rachunek,  

 produkcja mebli pozostała, z wyjątkiem działalności usługowej, 

 towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi,  

 towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,  

 wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą. 

2. Wielkość i struktura sprzedaży. 

Produkcja w roku 2014 oparta była na zatwierdzonym planie produkcyjnym sporządzonym na 

podstawie doświadczeń lat ubiegłych i zdolności produkcyjnych  zakładu – istotnie zwiększonych  

w wyniku zakończenia procesów inwestycyjnych.  Wyniki na sprzedaży wykazano w części finansowej 

sprawozdania.  

Polityka asortymentowa jest dostosowana do potrzeb rynku drewna budowlanego, producentów 

podłóg, mebli i innych wyrobów z drewna.  

W roku 2014 struktura sprzedaży przedstawiała się następująco: 

- wyroby iglaste budowlane  30% 

- wyroby z drewna bukowego  36% 

- lamele    14% 

- wyrobu z drewna dębowego    5% 

- usługi       6% 



                                                             
 

 

- pozostałe     9% 

 

 

Struktura sprzedaży ze względu na rodzaj odbiorcy w roku 2014 przedstawiała się następująco: 

-  odbiorcy hurtowi (rynek krajowy)   74% 

-  odbiorcy zagraniczni      15% 

-  odbiorcy detaliczni     11% 
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Struktura sprzedaży ze względu na rodzaj odbiorcy w 2014 r.



                                                             
 

 

3. Koszty rodzajowe 

Procentowy udział najważniejszych pozycji kosztów w stosunku do przychodów ze sprzedaży 

przedstawia się następująco: 

 2013 2014 

Amortyzacja 4,51  6,13  

Zużycie materiałów  i energii  58,25  55,71  

Zużycie paliwa 3,36  3,01  

Zużycie materiałów technicznych 2,94  3,28  

Usługi obce 7,95  4,53  

Wynagrodzenia 14,80  16,43  

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3,85  3,98  

Pozostałe 4,34  6,93  
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4. Omówienie instrumentów finansowych w zakresie ryzyka utraty płynności finansowej ,zmiany cen 

i warunków kredytu. 

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, obsługi leasingu są obsługiwane w walucie krajowej (PLN), 

w związku z powyższym, nie występuje w tym aspekcie ryzyko kursowe, poza ryzykiem zmiany stóp 

procentowych. Spółka działa w segmencie rynku, gdzie zwyczajowo jest przyjęte kredytowanie przez 

dostawcę na okres średnio 30 dni. Ryzyko w tym obszarze minimalizuje się poprzez monitorowanie 

spływu należności.  

W roku 2014 nie występowały znaczne wahania kursu dewiz. Wahania kursu były przyczyną 

wystąpienia nieznaczących ujemnych różnic kursowych. Spółka nie korzystała z instrumentów 

zabezpieczających ryzyko zmiany kursu walut.  

5. Najważniejsze wydarzenia w roku sprawozdawczym  

Spółka wygrała licytację na nabycie sąsiadującej nieruchomości fabrycznej, działka 17 arów  

z rozpoczętą budową bio-ciepłowni. W październiku 2014 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach przysądził 

własność nieruchomości na rzecz Emitenta.  

W celu uniezależnienia się od dostaw surowca z Lasów Państwowych - kontynuowano zakupy surowca 

bukowego na Słowacji (około 20% rocznego zapotrzebowania).  

6. Przewidywane kierunki rozwoju Spółki 

W strategii spółki jest planowana budowa elektrociepłowni na biomasę o mocy 5 MW, w celu 

sprzedaży ciepła odbiorcom instytucjonalnym.  

Ponadto w 2015 roku Spółka planuje rozbudować linie suszarniczą o nowe dwie komory.  

 



                                                                                
 

 

7. Zestawienie wskaźników analitycznych za lata 2011– 2014 

Lp. Wskaźnik Metoda kalkulacji 2011 2012 2013 2014 

1 Suma bilansowa  -  6 283 367,0 9 685 219,8 10 214 110,9 10 292 414,0 

2 Wynik finansowy netto  -  53 102,71 29 854,16 181 141,08 259 918,78 

3 Zyskowność sprzedaży zysk netto / sprzedaż netto 0,85% 0,45% 2,11 % 2,75% 

4 Zyskowność majątku zysk netto / sprzedaż ogółem 0,85% 0,31% 1,77% 2,72% 

5 Zyskowność kapitałów własnych  zysk netto / kapitały własne 1,74% 0,76% 4,64% 6,24% 

6 Płynność bieżąca aktywa obrotowe/ zobowiązania bieżące 0,81 1,1 0,94 0,94 

7 Szybkość spłaty zobowiązań płynne środki obrotowe/ zobowiązania bieżące 0,05 0 0,01 0,01 

8 Obrót należnościami sprzedaż netto/ przeciętny stan należności 17,35 9,9 8,20 8,20 

9 Cykl inkasa należności w dniach  liczba dni w okresie/ obrót należnościami 21,04 36,86 44,54 44,54 

10 Obrót zapasami sprzedaż netto/ przeciętny stan zapasów 8,58 6,68 6,25 6,25 

11 Stan zapasów w dniach  liczba dni w okresie/ obrót zapasami 42,54 54,64 58,41 58,41 

12 Pokrycie odsetek zyskiem  zysk brutto + odsetki/ odsetki 2,06 1,13 1,65 1,65 

13 Obciążenie majątku zobowiązaniami zobowiązania ogółem/ majątek ogółem 51,50% 61,58% 61,79 % 61,79% 

14 Pokrycie majątku kapitałami własnymi kapitał własny + rezerwy/ majątek ogółem 48,50% 38,42% 38,42% 38,42% 

15 Relacja zobowiązań do kapitałów własnych  zobowiązania/ kapitał własny + rezerwy 106,16% 160,26% 161,72% 161,72% 

16 Pokrycie zobowiązań nadwyżką finansową  nadwyżka finansowa/ zobowiązania 1,64% 0,47% 2,87% 2,87% 

 

Powyższe wskaźniki zaprezentowano na wykresach.
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Oświadczenie zarządu o sprawozdaniu finansowym 

Zarząd  BIOFACORY SA oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe 

i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub 

standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 

rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że 

sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis 

podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

Krzysztof Trochim       Krzysztof Olbrycht 

prezes zarządu        wiceprezes zarządu 

 

 



                                                             
 

 

Oświadczenie zarządu o audytorze 

Zarząd BIOFACORY SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa 

oraz że podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do 

wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

 

Krzysztof Trochim       Krzysztof Olbrycht 

prezes zarządu        wiceprezes zarządu 

 

 

 

 

  



                                                             
 

 

 

 

 

 

 

Opinia oraz raport biegłego rewidenta 

  



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 



                                                             
 

 

 



                                                             
 

 

Jednostki grupy kapitałowej 

Spółka nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. Spółka 

nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach.  

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych.  

Akcjonariat Emitenta na dzień publikacji raportu 

 
Skład akcjonariatu na dzień publikacji raportu jest taki sam, jak na koniec roku 2014 r. : 

 

Wszystkie akcje Emitenta (seria A i seria B) są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect od dnia 19.09.2012 r. Wszyscy akcjonariusze posiadający akcje serii A zobowiązali się 
nie zbywać akcji serii A do dnia 18.09.2013 r.  

Przewodniczący Rady Nadzorczej, akcjonariusz Kazimierz Szot jest powiązany z akcjonariuszem - 
SASKIA Sp. z o.o. w Lipowie. 

 
 

  



                                                             
 

 

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 
 
Spółka w dniu 14.09.2012 r. w Raporcie Bieżącym EBI nr 6/2012 opublikowała Oświadczenie Zarządu 
o stosowaniu Dobrych Praktyk NewConnect.  
W 2014 roku Spółka działała zgodnie z powołanym oświadczeniem.  
We wrześniu 2014 roku w siedzibie spółki, odbyło się spotkanie akcjonariuszy i przyszłych 
inwestorów. Zgromadzeni zwiedzili fabrykę. Zarząd udzielił odpowiedzi na pytania. Spotkanie 
zorganizowano w ramach realizacji Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect. Tego typu 
spotkanie jest organizowane corocznie.  
 
Na stronie internetowej Spółka nie określiła swojej pozycji rynkowej – ze względu na brak ogólnie 
dostępnych danych mogących być podstawą takiej analizy. Spółka nie publikowała informacji 
cenowych dotyczących umowy z Autoryzowanym Doradcą.  
 
Spółka nie publikowała raportów miesięcznych, ze względu na małą skalę działalności podmiotu oraz 
na stabilność funkcjonowania (działalność produkcyjna w zorganizowanym zakładzie przemysłowym) 
i małą zmienność co do produkowanego asortymentu i zmiany podstawowych wskaźników 
finansowych. 

 

Krzysztof Trochim       Krzysztof Olbrycht 

prezes zarządu        wiceprezes zarządu 

 

http://newconnect.pl/index.php?page=get_ebi_file&id=36200
http://newconnect.pl/index.php?page=get_ebi_file&id=36200

