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Misja
Czynimy jedzenie zdrowszym, smaczniejszym i łatwiejszym. 

Wizja
INDYKPOL to jednorodna, pionowo zintegrowana firma drobiarska, dostarczająca żywność, 
którą uwielbia klient.

Jesteśmy największym w Europie Środkowej dostawcą produktów indyczych. Marka 
INDYKPOL jest europejskim symbolem jakości.

Fundamenty naszych działań:

• orientacja na klienta, otwartość i wiarygodność leżące u podstaw naszej ekspansji
handlowej

• ciągłe doskonalenie zapewniające nam przewagę technologiczną i jakościową

• zjednoczenie wszystkich wokół realizacji naszej wizji będące gwarancją wzrostu
produktywności i efektywności

Według tych wartości doskonalimy siebie, stosowane narzędzia i organizację 
– tak definiujemy profesjonalizm, do którego dążymy.

MISJA I WIZJA
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WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 
GRUPY INDYKPOL
(w tys. zł) 

2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów

1 121 941 1 006 330 986 679

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 127 14 483 7 292

Zysk (strata) brutto 25 151 4 591 (3 516)

Zysk (strata) netto ogółem przypadający na: 19 113 2134 (3316)
– akcjonariuszy jednostki dominującej 19 109 2 171 (3 306)
– udziały niedające kontroli 4 (37) (12)

Aktywa, razem 441 993 442 191 459 480

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej

180 241 163 998 160 572

Kapitały własne przypadające udziałom 
niedającym kontroli

280 306 384

Kapitał zakładowy 15 623 15 623 15 623

Liczba akcji (w szt.) 3 124 500 3 124 500 3 124 500

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,12 0,68 (1,06)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 57,78 52,59 51,51
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Szanowni Państwo,
z przyjemnością przedkładam Raport Roczny Grupy 
Kapitałowej Indykpol za 2014 rok. Miniony rok Grupa 
Indykpol może zaliczyć do udanych. Zamknęła go 
przychodami w wysokości 1 122 mln zł i zyskiem netto 
w kwocie 19,1 mln zł, o 11,5% zwiększyła przychody 
ze sprzedaży oraz poprawiła zyskowność prowadzonej 
działalności. 

Znacząco poprawiły się również wyniki podmiotu 
dominującego. Indykpol S.A. zamknęła rok przychodami 
w wysokości 1 150 mln zł i zyskiem netto 13,1 mln zł. 
Dobre wyniki osiągnęły także prawie wszystkie spółki  
w Grupie Kapitałowej. 

Wdrożony z początkiem ubiegłego roku podział Grupy 
na dwie dywizje produkcyjno-sprzedażowe przyniósł 
wymierne efekty ekonomiczne. Nastąpiła poprawa 
monitoringu kosztów działalności poszczególnych 
wydziałów, co w efekcie, usprawniło ich funkcjonowanie. 
Dzięki nowej organizacji zostały ujawnione dodatkowe 
rezerwy kosztowe i produkcyjne, które pozwolą osiągnąć 
jeszcze lepsze efekty ekonomiczne w kolejnych latach. 

Podział na dwie dywizje pozwolił także jeszcze lepiej 
wykorzystać mechanizmy pionowej integracji do 
poprawy wyników technologicznych i finansowych. 
Wytwórnia pasz Nutripol zwiększyła w minionym roku 
sprzedaż pasz o 25%. Uwzględniając rosnący popyt na 
pasze, planowane jest przeprowadzenie w najbliższych 
latach jej modernizacji. Po raz kolejny, stada rodzicielskie 
z Ośrodka Hodowli Indyków osiągnęły rekordowe 
wskaźniki nieśności. Pisklęta produkowane zarówno we 
Frednowy, jak i w Turce cieszą się rosnącą popularnością 
wśród hodowców. 

W 2014 roku Indykpol kontynuował rozwój własnej bazy 
żywca drobiowego poprzez nabycie dużego kompleksu 
fermowego w Trękusku koło Olsztyna. Zakłady ubojowe  
w Olsztynie i Lublinie zwiększyły produkcję ubojową 
łącznie prawie o 10%, a tonaż sprzedanych produktów 
zbliżył się do 100 tys. ton. 

W ubiegłym roku został również uporządkowany 
skład Grupy. Usunięto z niej dwa podmioty: „Eurolab”  
Sp. z o.o. i „Futbolnet.pl” Sp. z o.o. Spółki te nie osiągały  
zadowalających wyników, a ich działalność była luźno 
związana z głównymi zadaniami Grupy. Podjęte zostały 
także działania w celu sprzedaży trzeciego podmiotu 
– „Wołżańskich Delikatesów” z siedzibą w Tatarstanie. 

W celu zabezpieczenia otwartych pozycji walutowych 
oraz częściowego zniwelowania wpływu zmian kursów 
walut na bieżące wyniki finansowe Grupa Indykpol 
wdrożyła w ubiegłym roku Politykę Zarządzania Ryzykiem 
Walutowym. Realizując ją Spółka zawarła w 2014 roku 
kilka transakcji forward oraz umów na zerokosztowe, 
symetryczne transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji 
Put. 

Wyzwania stawiane nam przez rynek spowodowały, że 
w czwartym kwartale 2014 roku przyjęliśmy ramowy 
program inwestycyjny dla Grupy na najbliższe cztery lata. 
Na modernizację zakładów ubojowo-przetwórczych oraz 
inwestycje w sferze surowcowej planujemy przeznaczyć 
200 mln zł. Inwestycje te pozwolą na zwiększenie mocy 
produkcyjnych, przychodów, marży oraz naszego udziału 
w rynku. Efektem będzie osiągnięcie maksymalnej 
efektywności we wszystkich obszarach działania Spółki 
oraz pozycji wysoce konkurencyjnego producenta  
w wybranych obszarach. 

Osiągnięte w 2014 roku wyniki finansowe są podstawą 
do bardzo optymistycznych planów na przyszłość. 
Wprowadzone zmiany organizacyjne zwiększyły 
konkurencyjność Indykpolu i przygotowały nas na nowe 
wyzwania. Chcemy kontynuować dotychczasową strategię 
rozwoju Grupy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 
budowy pionowo zintegrowanej organizacji.

Z poważaniem, 

Piotr Kulikowski 
Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny

LIST PREZESA DO AKCJONARIUSZY
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Rok 2014 Grupa Kapitałowa Indykpol zamknęła 
przychodami ze sprzedaży w kwocie 1 122 mln zł,  
zyskiem na działalności operacyjnej w kwocie  
31,1 mln zł oraz zyskiem netto 19,1 mln zł. Przychody 
Indykpol S.A. przekroczyły kwotę 1 150 mln zł. Spółka 
zamknęła rok zyskiem na działalności operacyjnej  
w kwocie 22,6 mln zł oraz zyskiem netto 13,1 mln zł. 
Wyniki Grupy Kapitałowej i Spółki dominującej były 
zdecydowanie lepsze niż w roku poprzednim. Grupa 
zwiększyła poziom realizowanej produkcji, czego 
efektem był wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,5%. 
Zysk netto zwiększył się prawie 9-krotnie. Poprawiła 
się także rentowność prowadzonej działalności.  

Wdrożony od początku ubiegłego roku nowy model 
zarządzania, oparty na podziale biznesu na dwie 
dywizje produkcyjno-sprzedażowe, przyniósł zakładane 
efekty finansowe. Umożliwił on lepsze powiązanie 
przychodów i kosztów z poszczególnymi działalnościami 
oraz pozwolił lepiej wykorzystać rezerwy kosztowe.  

Grupa prowadzi także rachunkowość zarządczą, 
która wykorzystuje narzędzia informatyczne, 
tj. zintegrowany system komputerowy BAAN  
i system analizy zarządczej Business Intelligence SAS. 
Decyzje biznesowe w Grupie wspiera controlling 
kosztów. W zakresie działalności operacyjnej  
wykorzystywany jest system CSB (rejestracja procesów 
produkcyjnych) oraz RCP (rejestracja czasu pracy).   

Od 1 lipca 2014 roku Zarząd Spółki wdrożył Politykę 
Zarządzania Ryzykiem Walutowym w celu zabezpieczenia 
otwartych pozycji walutowych w dłuższych okresach  
(do 2 lat) oraz częściowego zniwelowania wpływu zmian 
kursów walut na bieżące wyniki finansowe. W ramach 
przyjętej Polityki Spółka zawarła w drugiej połowie 
ubiegłego roku kilka transakcji forward oraz umów 
na zerokosztowe, symetryczne transakcje sprzedaży 
opcji Call i zakupu opcji Put. Umowy nie zawierały 
specyficznych warunków, odbiegających od warunków 
powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji, ani 
postanowień dotyczących kar umownych.

WYNIKI FINANSOWE
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Od początku 2014 roku Grupa Kapitałowa Indykpol funkcjonuje w nowej  
strukturze – zakładającej podział organizacji na dwie dywizje produkcyjno- 
-sprzedażowe oraz tzw. Back Office. Dywizja Surowcowo-Mięsna obejmuje procesy 
produkcyjne – począwszy od jaj wylęgowych, a skończywszy na sprzedaży tuszek 
i mięs drobiowych. W skład Dywizji weszły: zakłady wylęgowe, fermy reprodukcyjne, 
fermy towarowe, wydziały uboju i dzielenia w zakładach w Lublinie i w Olsztynie,
wydział mięs przetworzonych oraz dział sprzedaży i eksportu mięs. Dodatkowo
jej działania wspiera spółka zależna – Nutripol Sp. z o.o. – specjalizująca się 
w produkcji pasz drobiowych.

Dywizja Mięs Przetworzonych zajmuje się produkcją i sprzedażą produktów 
wędliniarskich i garmażeryjnych. Produkcja realizowana jest na wydziałach 
przetwórstwa oraz garmażeryjnym w zakładzie w Olsztynie. Dywizja mięs 
przetworzonych ściśle współpracuje z podmiotem zależnym – Lubuskimi 
Zakładami Drobiarskimi „Eldrob” S.A., która produkuje przetwory drobiarskie na 
zamówienia jej działu sprzedaży.  

Każda z dywizji kieruje na rynek własną ofertę asortymentowo-cenową, a ich 
wzajemne rozliczenia są oparte na rynkowych cenach mięs używanych do 
przetwórstwa, z uwzględnieniem konkurencyjności ofert. 

Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. należą do Grupy Indykpol od marca 
1998 roku, a od sierpnia 2003 roku Indykpol S.A. ma w nich pozycję podmiotu 
dominującego. Spółka sukcesywnie zwiększa swój udział nabywając akcje od 
mniejszościowych akcjonariuszy. W 2014 roku nabyła kolejne 8 666 akcji, co na 
koniec  roku dało 99,00% udział w kapitale zakładowym tego podmiotu. „Eldrob” 
ściśle współpracuje z wydziałem przetwórczym w Olsztynie i uzupełnia ofertę 
przetworów drobiowych oferowanych pod marką Indykpol. W minionym roku 
„Eldrob” S.A. pracował także nad optymalizacją kosztów produkcji i poprawą 
efektywności działania. 

Nutripol Sp. z o.o. należy do Grupy Indykpol od marca 2011 roku, produkuje pasze 
na potrzeby ferm własnych i hodowców współpracujących z Grupą. Jedynym 
udziałowcem spółki jest Indykpol S.A. Poszerzenie działalności Grupy o produkcję 
pasz zwiększyło jej konkurencyjność. Kontrola nad zakupami surowców paszowych 
oraz procesem produkcji pasz umożliwiła przejęcie pełnej odpowiedzialności za 
jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów. 

Od sierpnia 2011 roku Indykpol S.A. jest komandytariuszem w „Indykpol Brand 
Management” Sp. z o.o. Sp. k. Podmiot ten prowadzi działalność związaną  
z rozwojem i zarządzaniem markami, patentami oraz znakami towarowymi, pod 
którymi oferowane są produkty Grupy Indykpol. Pracuje nad wzmocnieniem 
pozycji rynkowej Grupy przez wzrost rozpoznawalności marki i wykorzystywanych 
przez nią znaków towarowych. Ponadto jego działalność obejmuje pełny zakres 
działań związanych z tworzeniem i wprowadzeniem na rynek nowych produktów. 
Drugim wspólnikiem i komplementariuszem jest należąca do Grupy „Indykpol 
Brand Management” Sp. z o.o. 

Kolejny podmiot zależny – „Ozkom” Sp. z o.o. – świadczy usługi techniczne na 
rzecz Indykpol S.A. 

W 2013 roku Indykpol podjął decyzje o rozwiązaniu dwóch podmiotów zależnych: 
„Futbolnet.pl” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie i Eurolab GmbH z siedzibą w Guben 
(Niemcy). Proces likwidacji „Futbolnet.pl” Sp. z o.o. został zakończony w czerwcu, 
a Eurolab GmbH w grudniu 2014 roku. Podmioty te przed likwidacją zbyły 
posiadane aktywa i zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej. 

Na koniec 2014 roku Grupa Kapitałowa Indykpol liczyła siedem podmiotów,  
w tym sześć polskich spółek i jeden podmiot zagraniczny. 

GRUPA KAPITAŁOWA INDYKPOL

GRUPA KAPITAŁOWA INDYKPOL 
stan na 31 grudnia 2014 roku

Podmiot dominujący – Indykpol S.A. 

Spółki zależne: 

Lubuskie Zakłady Drobiarskie  
„Eldrob” S.A. z siedzibą w Świebodzinie

Nutripol Sp. z o.o. z siedzibą  
w Olsztynku

„Indykpol Brand Management” 
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą  
w Warszawie

„Indykpol Brand Management”  
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

„Ozkom” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Olsztynie

„Wołżańskie Delikatesy” Sp. z o. o. 
z siedzibą w Wierchniem Usłonie  
w Republice Tatarstan (Federacja 
Rosyjska)

Filie: 

Filia w Lublinie (produkcja kurczęca)

Ośrodek Hodowli Indyków  
we Frednowy (pisklęta indycze)

99,00%

100,00%

99,99%

100,00%

100,00%

100,00%
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AKCJONARIUSZE I INWESTORZY

Skład kluczowych akcjonariuszy Indykpol S.A. od lat jest 
stabilny. W 2014 roku Spółka Akcyjna Rolmex razem 
z podmiotem zależnym – Warmińsko-Mazurskim 
Handlem Międzynarodowym Sp. z o.o. – posiadała  
1 958 545 akcji spółki, które dawały prawo do 82,59% 
głosów na walnym zgromadzeniu. Trzecim znaczącym 
akcjonariuszem, posiadającym powyżej 5% głosów na 
walnym zgromadzeniu, był Legg Mason Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zgodnie z informacją tego 
akcjonariusza na rachunkach jego klientów znajdowało 
się 389 929 akcji Indykpol S.A., co stanowiło 5,82% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Indykpol S.A. wynosi 15 622 500 zł  
i dzieli się na 3 124 500 akcji o wartości nominalnej 5,00 
zł każda. Na kapitał zakładowy Spółki składają się z dwie 
emisje: 

• emisja założycielska serii AA licząca 2 224 500 akcji, 

• emisja serii BB obejmująca 900 000 akcji. 

Kapitał zakładowy Spółki składa się z 2 231 125 akcji 
zwykłych na okaziciela oraz 893 375 akcji imiennych 

uprzywilejowanych co do głosu (każdej akcji przysługuje 
5 głosów). Wszystkie akcje łącznie dają prawo do  
6 698 000 głosów na walnym zgromadzeniu. W 2014 roku 
Indykpol nie emitował nowych akcji ani nie nabywał akcji 
własnych w celu ich umorzenia.

Od 12 października 1994 roku akcje Indykpol S.A. 
są przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie na rynku regulowanym. 
Do obrotu giełdowego dopuszczone są wszystkie akcje 
Spółki, przedmiotem obrotu jest 2 231 125 akcji zwykłych 
na okaziciela, oznaczonych w Krajowym Depozycie 
Papierów Wartościowych kodem PLINDKP00013.  
W 2014 roku kurs akcji Indykpolu wzrósł  o 45,7%,  
z 37,00 zł do 53,90 zł. 

Od września 2004 roku Spółka jest uczestnikiem Programu 
Wspierania Płynności, funkcję Animatora akcji Spółki 
pełni Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu. 
Zadania sponsora emisji akcji Spółki wykonuje Centralny 
Dom Maklerski Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie.

Rolmex S.A. 
Posiadane akcje: 1 804 129 | 57,74%

WMHM Sp. z o.o.  
(podmiot zależny od Rolmex S.A.)
Posiadane akcje: 154 416 | 4,94%

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Posiadane akcje: 389 929 | 12,48%

Pozostali
Posiadane akcje: 776 026 | 24,84%

Rolmex S.A. 
Liczba głosów: 4 897 629 | 73,12%

WMHM Sp. z o.o.  
(podmiot zależny od Rolmex S.A.)
Liczba głosów: 634 416 | 9,47%

Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Liczba głosów: 389 929 | 5,82%

Pozostali
Liczba głosów: 776 026 | 11,59%

SKŁAD AKCJONARIATU INDYKPOL S.A. NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU
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WŁADZE SPÓŁKI

W 2014 roku odbyło się jedno walne zgromadzenie 
akcjonariuszy Indykpol S.A. 27 maja Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdziło: sprawozdanie 
Zarządu z działalności Indykpol S.A. w 2013 roku, 
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 
2013, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 
Kapitałowej i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 
Kapitałowej w poprzednim roku oraz udzieliło członkom 
organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich 
obowiązków.

Walne Zgromadzenie zdecydowało również o podziale 
zysku za 2013 rok i przeznaczyło kwotę 437 430 zł na 
wypłatę dywidendy. Na każdą z 3 124 500 akcji Spółki 
przypadła dywidenda w kwocie 0,14 zł. Ponadto dokonano 
zmiany w Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej 
– zmiany struktury organizacyjnej Spółki nie wymagają
obecnie zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej.

Od 21 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Indykpol S.A. 
funkcjonowała w składzie: 

• Feliks Kulikowski 
– Prezes Rady Nadzorczej

• Dorota Madejska 
– Wiceprezes Rady Nadzorczej

• Alfred Sutarzewicz 
– Członek Rady Nadzorczej

• Stanisław Pacuk 
– Członek Rady Nadzorczej 

• Andrzej Dorosz 
– Członek Rady Nadzorczej

W 2014 roku Zarząd Indykpol S.A. pracował w składzie 
jednoosobowym. Funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora 
Generalnego pełnił Piotr Kulikowski. 

Pracę Zarządu wspierało 7 prokurentów, działających 
w imieniu Spółki dwuosobowo na podstawie prokury 
łącznej. W minionym roku funkcję prokurentów pełnili:

• Waldemar Połucha 
– Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

• Mirosława Żejmo 
– Dyrektor ds. Personelu i Organizacji

• Maciej Sośnicki 
– Dyrektor Dywizji Surowcowo-Mięsnej

• Ryszard Waśniewski 
– Dyrektor Dywizji Mięs Przetworzonych

• Halina Gajdzińska 
– Dyrektor ds. Jakości

• Leszek Krzewicki 
– Dyrektor ds. Techniki i Inwestycji

• Lech Klimkowski 
– Dyrektor ds. Controllingu

PLANY INWESTYCYJNE

W październiku 2014 roku Zarząd Indykpol S.A. 
przyjął ramowy program inwestycyjny dla Grupy 
Kapitałowej na najbliższe cztery lata. Zakłada on 
modernizację posiadanych zakładów ubojowo- 
-przetwórczych oraz inwestycje w sferze surowcowej,
dotyczące produkcji piskląt i paszy. Celem inwestycji
jest osiągnięcie maksymalnej efektywności we 
wszystkich obszarach działania Spółki oraz uzyskanie
w wybranych obszarach pozycji konkurencyjnego
producenta. Planowane inwestycje mają umożliwić
Spółce istotne zwiększenie przychodów, marży oraz
udziału w rynku. Program zakłada między innymi
zwiększenie mocy produkcyjnych o 40% w ciągu czterech 
lat, a w okresie siedmiu lat nawet ich podwojenie. 

Na realizację planowanych przedsięwzięć Zarząd 
planuje przeznaczyć kwotę 200 mln zł. Źródłem 
finansowania inwestycji będą środki z amortyzacji, 
zyski wypracowane w najbliższych latach oraz 
kredyty. Spółka podjęła również działania mające na 

celu poszerzenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej o nieruchomości należące do 
Indykpolu, położone w Olsztynie przy ulicy Jesiennej. 

Rozwój Grupy Indykpol oparty jest na kilku 
filarach, wśród nich istotną rolę odgrywa produkcja 
przetworów. Grupa planuje skupić się na rozwoju 
wybranych grup produktów, w tym parówek 
i mięs konfekcjonowanych. Taka specjalizacja 
pozwoli obniżyć jednostkowe koszty produkcji 
oraz ułatwi prowadzenie działań marketingowych. 

Rozwijając się Indykpol zamierza kierować się regułami 
odpowiedzialności. Jako pierwszy producent w Polsce  
i jeden z pierwszych w Europie, Spółka zamierza wdrożyć 
nowoczesne rozwiązania technologiczne, służące 
poprawie dobrostanu indyków. Ma to uzasadnienie 
biznesowe, ponieważ warunki hodowli wpływają 
bezpośrednio na jakość produkowanego mięsa oraz 
przetworów.
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REKLAMA I MARKETING

Indykpol świadomie buduje ofertę produktową stawiając 
na nowości odzwierciedlające potrzeby konsumentów  
i rynkowe trendy. 

W 2014 roku udany debiut rynkowy zanotował Pasztet 
gospodarza – pieczony wyłącznie z mięs drobiowych,  
o niepowtarzalnym smaku i aromacie.

W drugiej połowie roku oferta parówek poszerzyła 
się o parówki Znakomite z indyka – bezglutenowe, 
wysokiej jakości, wytwarzane wyłącznie z mięsa z indyka. 
Produkt ten szybko zagościł w ladach tradycyjnych, 
będąc jednocześnie dobrze rozpoznawalnym dzięki 
wyrazistemu i oryginalnemu nadrukowi na osłonce.

Grupa wędlin kanapkowych została rozbudowana  
o Biankę – pierś gotowaną z indyka, charakteryzującą
się naturalnie niską zawartością tłuszczu (poniżej 2%).
Bianka dała początek linii produktów w oryginalnej
tekstylnej osłonce, dzięki której wyróżniają się w ladzie
tradycyjnej.

W związku ze stale rosnącym zainteresowaniem 
konsumentów kabanosami, w ofercie Indykpol pojawiły 
się kruche, wyraziste w smaku Kabanosy z wędzarni  
z udźcem indyka. Wytwarzane są z mięsa drobiowego  
(w tym z mięsa z udźca indyka) oraz surowców 
wieprzowych, w delikatnej, alginianowej osłonce.

W 2014 roku produktom i marce Indykpol przyznano 
nagrody i wyróżnienia: 

• Kabanosy klasyczne z indykiem i Kabanosy
z piersią indyka zostały uhonorowane złotą
statuetką w konkursie „Perła Rynku FMCG 2014”, 
zorganizowanym przez redakcję miesięcznika
„Wiadomości Handlowe”, w kategorii „Mięso,
wędliny, przetwory mięsne”.

• Pasztet dworski i Kabanosy klasyczne z indykiem
wyróżniono w konkursie „Złoty Paragon 2014” 
zorganizowanym przez redakcję miesięcznika „Hurt
& Detal”, pasztet w kategorii „Pasztety i konserwy
mięsne”, zaś kabanosy w kategorii „Wędliny
paczkowane”.

• Indykpol znalazł się w gronie najsilniejszych
krajowych marek nagrodzonych tytułem „Created 
in Poland Superbrands 2014/15”. 

• Indykpol wspiera liczne organizacje w realizacji
projektów o charakterze prospołecznym,
propagujących aktywny tryb życia i wiedzę 
o zdrowym odżywianiu. Już od kilku lat Indykpol
sponsoruje drużynę siatkarską Indykpol AZS 
Olsztyn rywalizującą w PlusLidze. Ceniąc sportowe
pasje i wyzwania Indykpol zaangażował się także
w wyprawę kpt. Tomasza Cichockiego, który
podjął się samotnego opłynięcia świata jachtem
INDYKPOL, bez zawijania do portu. Wyprawa pod
hasłem „Prawdziwy smak życia” zakończyła się po
74 dniach, po dramatycznej walce kapitana z silnym 
sztormem.

W ramach promowania zdrowego i świadomego 
odżywiania Indykpol – we współpracy z ekspertami 
żywieniowymi – prowadzi serwis „Dowiedz się więcej” 
(www.dsw.indykpol.pl), na łamach którego podpowiada 
jak smacznie i zdrowo się odżywiać oraz jak samodzielnie 
komponować dobrze zbilansowane posiłki dla całej 
rodziny. 

Aktywność handlowa i promocyjno-reklamowa 
przekłada się na stały wzrost aktywności marki. Indykpol 
to dzisiaj silny, rozpoznawalny brand, za którym stoi 
gwarancja jakości i doskonałego smaku.

www.dsw.indykpol.pl
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PRODUKCJA INDYCZA

W 2014 roku produkcję indyczą, realizowaną w zakładzie 
ubojowym w Olsztynie, Grupa Indykpol zwiększyła  
o 12,5%. Produkcja żywca indyczego na fermach 
własnych oraz fermach hodowców współpracujących  
z Grupą Indykpol oparta jest na pisklętach pochodzących 
z Ośrodka Hodowli Indyków (OHI) Frednowy i paszach  
z wytwórni Nutripol. 

Ośrodek wyposażony jest we własną bazę fermową  
o powierzchni 56 tys. m². Przestrzenna izolacja 
sektorów umożliwia zachowanie właściwych warunków 
weterynaryjno-zootechnicznych oraz pozwala na 
utrzymywanie równocześnie stad rodzicielskich  
w różnym wieku. Gwarantuje to ciągłość produkcji piskląt 
przez cały rok oraz wysoką jakość oferowanego materiału 
hodowlanego. 

Materiał zarodowy do produkcji stad reprodukcyjnych 
pochodzi z najlepszych światowych hodowli. Ośrodek 
ściśle współpracuje ze specjalistami z firmy Aviagen 
Turkeys z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Hybrid Turkeys 
z Kanady. Własne stada reprodukcyjne dostarczają jaja 
wylęgowe, z których w Ośrodku prowadzone są wylęgi 
piskląt indyczych. W minionym roku Ośrodek sprzedał 
ponad 5 mln sztuk jednodniowych piskląt indyczych. 
Dzięki nowoczesnym metodom zarzadzania oraz 
doskonałym warunkom odchowu stada rodzicielskie 

indyków prowadzone przez OHI Frednowy już po raz 
kolejny osiągnęły rekordowe wskaźniki nieśności na 
skalę światową i zostały nagrodzone przez firmy Hybrid 
Turkeys i Aviagen Turkeys.  

Produkcja indycza w GK Indykpol oparta jest na żywcu 
pochodzącym od współpracujących hodowców oraz  
z własnych ferm. Odchów drobiu Grupa prowadzi w 13 
obiektach fermowych o łącznej powierzchni 120 tys. m².  
Wszystkie fermy funkcjonują zgodnie ze wszelkimi 
zaleceniami państwowych służb weterynaryjnych, 
przestrzegając zasad higieny i zoohigieny. Restrykcyjnie 
przestrzegane są zasady dobrostanu, rozumiane jako 
traktowanie zwierząt zgodnie z ich szczególnymi 
potrzebami wynikającymi z bycia istotami współżyjącymi. 
Hodowanym ptakom zapewniona jest ochrona i właściwe  
warunki podczas odchowu. Ptaki mają dostęp do 
świeżej wody i paszy pokrywającej potrzeby w zakresie 
wzrostu i zdrowotności. Chronione są przed czynnikami 
stresogennymi oraz mają zagwarantowaną profilaktykę, 
szybką diagnostykę i skuteczne leczenie. 

W maju 2014 roku Indykpol nabył od Agencji 
Nieruchomości Rolnych fermę drobiu w Trękusku,  
o powierzchni hodowlanej 38,8 tys. m². Spółka użytkowała 
wcześniej ten obiekt na podstawie umowy dzierżawy.

PRODUKCJA KURCZĘCA

W minionym roku Grupa Indykpol zwiększyła produkcję 
ubojową o 10%. Produkcja kurczęca realizowana była 
w dwóch zakładach: w Olsztynie i w Lublinie. Kurczęta 
z własnych ferm stanowiły tylko 8,5% dostaw do 
olsztyńskiego zakładu. Natomiast produkcja w Lublinie 
była w całości oparta na żywcu kurczęcym dostarczanym 
przez hodowców współpracujących na podstawie 
wieloletnich umów kontraktacyjnych. 

W minionym roku pisklęta kurczęce dla obu lokalizacji 
zabezpieczały zakłady wylęgowe w Turce i Brzesku. Po 
gruntownej modernizacji zakład wylęgowy w Turce 
stał się jedną z najnowocześniejszych wylęgarni w kraju  
i znacząco zwiększył swoje zdolności produkcyjne. 

Inaczej niż w przypadku piskląt indyczych, produkcja 
piskląt kurczęcych oparta jest na jajach wylęgowych 
pochodzących ze stad reprodukcyjnych, prowadzonych 
przez współpracujących hodowców. Dostawcą paszy 
dla stad kurczęcych w rejonie Olsztyna jest wytwórnia 
pasz Nutripol w Olsztynku. Hodowcy w rejonie Lublina 
korzystają z pasz pochodzących od sprawdzonych  
i rekomendowanych przez Grupę producentów. 

Lubelski zakład zajmuje się produkcją kurczęcą już od 
kilkudziesięciu lat, dlatego z jego doświadczenia korzysta 
zakład w Olsztynie. W poprzednich latach przeszedł on 
gruntowną modernizację, wyposażono go w nowoczesne 
linie do uboju, chłodzenia i elementowania kurcząt oraz 
jedną z najnowocześniejszych w Polsce hal do rozładunku 
kurcząt. Zakład wdrożył nowoczesny systemem 
załadunku i rozładunku drobiu, który zapewnia płynny, 
dostosowany do tempa pracy linii ubojowej, dowóz 
żywca drobiowego. Rozwiązanie to spełnia najbardziej 
restrykcyjne wymagania dotyczące dobrostanu zwierząt, 
poprawiło warunki przewozu drobiu i skróciło jego 
czas. Zyskało również aprobatę współpracujących 
hodowców. Grupa zamierza wdrożyć ten system również 
w olsztyńskim zakładzie. 

Prowadzenie produkcji kurczęcych w dwóch zakładach 
pozwala na stałe porównywanie kosztów pozyskania 
surowca oraz wskaźników technologicznych  
i ekonomicznych w produkcji ubojowej. To podstawa  
do pracy nad poprawą osiąganych wyników.
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WZROST PRODUKCJI PASZ – PLANY INWESTYCYJNE

Najmłodszą i równocześnie największą pod względem 
przychodów spółką zależną od Indykpol S.A. jest Nutripol 
Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku. Spółka od kwietnia 2011 
roku dostarcza pasze drobiowe na fermy reprodukcyjne 
i towarowe współpracujące z Grupą Indykpol w rejonie 
Olsztyna. 

W poprzednich latach wytwórnia pasz w Olsztynku 
przeszła modernizację, została wyposażona w precyzyjną 
platformę mikro-dozowania, pozwalającą na dodawanie 
składników stanowiących ułamki procenta. Dzięki 
temu skład gotowych mieszanek paszowych może być 
dowolnie modyfikowany, a Spółka może produkować 
pasze specjalistyczne, dedykowane poszczególnym 
typom użytkowym, maksymalnie dostosowane do 
zaleceń dostawców piskląt. 

Wytwórnia oferuje specjalnie dobrane i przetestowane 
na fermach własnych mieszanki pełnoporcjowe oraz 
koncentraty dla różnych typów użytkowych indyków, 
brojlerów i gęsi towarowych oraz dla stad reprodukcyjnych 
kur i indyków. Nutripol dysponuje sprawdzonymi 
programami żywieniowymi dla dostępnych na rynku 
polskim  linii produkcyjnych indyków i kurcząt.

Mieszalnia wyposażona jest w dużą bazę magazynową, 
która umożliwia przyjęcie, posegregowanie i składowanie 
dużych, jednorodnych partii surowców. Zakład 
posiada specjalistyczne urządzenie do pobierania 
reprezentatywnych próbek oraz nowoczesne 
laboratorium. Każda partia surowców i wyprodukowanej 

paszy podlega szybkiej i szczegółowej kontroli,  
a parametry surowców i gotowych mieszanek są stale 
monitorowane. Dobrze wyposażone laboratorium 
umożliwia ocenę składu aminokwasowego surowców 
paszowych, a dobór składników do produkcji oparty jest  
na ich rzeczywistych wartościach. Jest również podstawą 
do zapewnienia stabilności i powtarzalności oferowanej 
paszy oraz dobrych efektów finalnych osiąganych na 
fermach. 

W ostatnich 2 latach wytwórnia dynamicznie zwiększała 
skalę produkcji, a od trzeciego kwartału 2013 roku 
sprzedaż osiągnęła poziom maksymalnych zdolności 
produkcyjnych. Uwzględniając rosnący popyt na pasze 
oraz planowane zwiększanie skali produkcji, Grupa 
planuje przeprowadzenie  kolejnej modernizacji wytwórni.  
Głównym celem będzie zwiększenie jej zdolność 
produkcyjnej do poziomu 20 tys. ton miesięcznie oraz 
rozbudowa bazy magazynowej i ekspedycyjnej. Ponadto 
modernizacja ma zagwarantować dalszą poprawę 
parametrów jakościowych paszy oraz optymalizację 
kosztów.
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STANDARDY PRODUKCJI GWARANCJĄ  
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DROBIU

Cały proces produkcji drobiu w Grupie, od ferm, 
poprzez ubojnie i przetwórnie, a kończąc na sklepowej 
ladzie, jest pod ścisłą kontrolą służb zootechnicznych, 
weterynaryjnych i sanitarnych. Zapewnienie ptakom 
ochrony i dobrostanu, to podstawowe obowiązki 
hodowców i producentów. Szybki wzrost ptaków 
jest efektem najlepszej jakości piskląt, optymalnie 
zbilansowanej paszy oraz technologii hodowli, 
zapewniającej wysoki komfort życia ptaków.

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej łańcuch 
pokarmowy drobiu jest dokładnie kontrolowany  
i dokumentowany. Obowiązuje, istotny dla jakości 
produkowanego żywca, zakaz stosowania w paszach 
mączek zwierzęcych oraz stymulantów wzrostu. 
Ewentualne leczenie stada antybiotykiem odbywa się 
pod ścisłą kontrolą lekarza weterynarii z rygorystycznym 
przestrzeganiem okresów karencji.

Dodatkowo, od 2 lat, jakość i bezpieczeństwo polskiego 
mięsa drobiowego chroniona jest, wprowadzonym  
z inicjatywy Głównego Lekarza Weterynarii, programem 
„Zero tolerancji”. Jego celem jest wyeliminowanie 
nieuczciwych praktyk producentów i przełamanie 
rutyny w kontrolach weterynaryjnych. Ogólnopolskim 
monitoringiem objęte zostało podawanie ptakom 

substancji aktywnych, a systematycznie prowadzone 
kontrole mięsa drobiowego nie stwierdzają zawartości 
żadnych z nich. Obowiązuje zasada, że w przypadku 
zidentyfikowania niedozwolonej substancji w mięsie, 
cała partia jest usuwana z łańcucha dystrybucyjnego,  
a hodowcy i producenci drobiu łamiący prawo, surowo 
karani.

Dorobek polskiego drobiarstwa w zakresie jakości  
i bezpieczeństwa drobiu może zostać jednak zniszczony 
przez wejście w życie umowy o wolnym handlu pomiędzy 
Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi. 
Do tej pory USA nie były znaczącym partnerem UE  
w wymianie handlowej drobiem, ponieważ ich warunki 
produkcji i uboju są zdecydowanie mniej restrykcyjne 
od stosowanych w Polsce i innych krajach europejskich. 
Koszty produkcji drobiu w USA są niższe niż w UE 
między innymi z powodu istotnych różnic w procesach 
produkcji. W Stanach stosowane są mączki mięsno- 
-kostne i antybiotyki w żywieniu ptaków oraz używa się 
chloru do dezynfekcji tuszek w ubojniach. Dopuszczenie 
do obrotu na rynku unijnym amerykańskiego 
drobiu, produkowanego niezgodnie ze standardami 
i wymaganiami stawianymi producentom z Europy, 
zaszkodzi przede wszystkim unijnym konsumentom, 
przyzwyczajonym do żywności o wysokich standardach.

POLSKA LIDEREM DROBIARSKIM W UNII EUROPEJSKIEJ

Od wejścia Polski do UE w 2004 roku produkcja mięsa 
drobiowego w Polsce zwiększyła się 2,5-krotnie. W 2014 
roku osiągnęła blisko 2,0 mln ton i była o ponad 6,0% 
wyższa niż w roku poprzednim. Polska w minionym roku 
uzyskała pozycję największego producenta drobiu w Unii.

Z perspektywy widać, że branża drobiarska dobrze 
wykorzystała okres przedakcesyjny oraz minione  
10 lat po wejściu Polski w unijne struktury. Zwiększyła 
zdolności produkcyjne oraz wdrożyła wysokie standardy 
jakościowe. Polski drób stał się konkurencyjny na rynkach 
europejskich jakościowo i cenowo. Jego produkcja 
jest zgodna z najwyższymi standardami i regulacjami 
prawnymi obowiązującymi w UE. Dlatego jest on wysoko 
ceniony i poszukiwany zarówno w kraju, jak i poza jego 
granicami. 

Zdolności produkcyjne polskich zakładów drobiarskich 
wystarczają na zaspokojenie popytu krajowego oraz 
pozwalają systematycznie rozwijać sprzedaż zagraniczną. 
Polscy producenci drobiu stale umacniają swoją pozycję 
na rynku wspólnotowym, gdzie kierowane jest ponad 
34% produkcji. 

Polski drób cieszy się sporym zainteresowaniem na 
rynkach zagranicznych, szczególnie na rynku unijnym, 
gdzie trafia 80% eksportu tego mięsa. Ale nie tylko. Polska 
jest już trzecim – po Francji i Holandii – eksporterem 
drobiu w UE. W minionym roku Polska zwiększyła 
eksport drobiu na rynki poza unijne o 28%, zwiększając 
swój udział w unijnym eksporcie do 11%. 

Krajowa konsumpcja drobiu w 2014 roku wyniosła 
26,9 kg na osobę. Według ekspertów IERiGŻ w 2015 
roku spożycie może osiągnąć nawet 27,2 kg na osobę. 
Wzrost konsumpcji drobiu jest wypadkową rosnącej 
świadomości, że drób jest najlepszym źródłem zdrowego 
białka oraz atrakcyjnej ceny, która jest efektem relatywnie 
krótkiego procesu produkcji i dobrej konwersji paszy.
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
(w tys. zł)

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów 1 078 018 917 631 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 43 923 88 699 

Przychody ze sprzedaży 1 121 941 1 006 330 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 932 712 794 442 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 28 101 84 213 

Koszt własny sprzedaży 960 813 878 655 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 161 128 127 675 

Koszty sprzedaży 92 588 85 956 

Koszty ogólnego zarządu 36 734 29 357 

Pozostałe przychody operacyjne 5 475 4 750 

Pozostałe koszty operacyjne 6 154 2 629 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 127 14 483 

Koszty finansowe netto (5 976) (9 892)

Zysk (strata) brutto 25 151 4 591 

Podatek dochodowy 6 037 2 457 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 19 113 2 134 

Działalność zaniechana

Zysk (strata) netto za okres 19 113 2 134 

Inne całkowite dochody netto (1 291) - 

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (1 291)

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY 17 822 2 134 

Zysk ogółem przypadający na:

- akcjonariuszy jednostki dominującej 19 109 2 171 

- udziały niedające kontroli 4 (37) 

19 113 2 134 

Łączne całkowite dochody przypadające na:

- akcjonariuszy jednostki dominującej 17 818 2 171 

- udziały niedające kontroli 4 (37) 

Suma całkowitych dochodów 17 822 2 134 

Zysk (strata) netto na jedną akcję

- podstawowy z zysku za okres 6,12 0,68 

- podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej 6,12 0,68 

- rozwodniony z zysku za okres 6,12 0,68 

- rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej 6,12 0,68 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
(w tys. zł)

AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013 

Aktywa trwałe (długoterminowe) 218 669 211 658

Rzeczowe aktywa trwałe 208 104 199 127 

Nieruchomości inwestycyjne 532 532 

Wartości niematerialne 1 799 2 014 

Wartość firmy 1 103 1 103 

Pozostałe aktywa finansowe 76 76 

Należności handlowe i pozostałe 635 1 056 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 6 352 7 750 

Rozliczenia międzyokresowe 68

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 223 324 230 533 

Zapasy 74 657 81 201 

Pochodne instrumenty finansowe 76 

Należności handlowe i pozostałe 143 655 138 746 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 104 8 643 

Rozliczenia międzyokresowe 908 1 867 

SUMA AKTYWÓW 441 993 442 191 

PASYWA  31.12.2014 31.12.2013 

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 180 241 163 998 

Kapitał zakładowy 15 623 15 623 

Pozostałe kapitały 99 847 100 954 

Zyski zatrzymane 66 062 47 421 

Kapitał z aktualizacji wyceny (1 291)

Kapitały własne przypadające udziałom niedającym kontroli 280 306 

Kapitał własny ogółem 180 521 164 304 

Zobowiązania długoterminowe 150 645 92 145 

Kredyty i pożyczki 103 309 57 083 

Rezerwy długoterminowe 1 071 1 135 

Pochodne instrumenty finansowe 425

Zobowiązania handlowe i pozostałe 22 351 8 460 

Dotacje 12 859 14 667 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 430 10 800 

Inne rozliczenia międzyokresowe 200

Zobowiązania krótkoterminowe 110 827 185 742 

Kredyty i pożyczki 26 934 88 130 

Zobowiązania handlowe i pozostałe 72 310 92 628 

Rezerwy krótkoterminowe 8 211 3 115 

Dotacje 1 683 1 801 

Pochodne instrumenty finansowe 1 358 68 

Inne rozliczenia międzyokresowe 331

Stan zobowiązań ogółem 261 472 277 887 

SUMA PASYWÓW 441 993 442 191 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
(w tys. zł)

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto 19 109 2 171 

Korekty razem 11 234 36 177 

Amortyzacja 17 609 17 159 

Zysk akcjonariuszy mniejszościowych 4 (37)

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych (83) 595 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 9 718 8 494 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 794 1 461 

Zmiana stanu rezerw 3 938 (987)

Zmiana stanu zapasów 6 545 9 395 

Zmiana stanu należności (18 021) 19 743 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem 
kredytów i pożyczek (10 769) (20 502)

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 286 1 026 

Inne korekty 213 (170)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 343 38 348 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 542 1 918 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 408 1 765 

Z aktywów finansowych, w tym: 1 153 

w jednostkach powiązanych 1 2 

- dywidendy i udziały w zyskach 1 2 

w pozostałych jednostkach 151 

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 40 

- odsetki 69 

- inne wpływy z aktywów finansowych 41 

Inne wpływy inwestycyjne 133 - 

Wydatki 11 108 6 691 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz  
rzeczowych aktywów trwałych 11 035 6 596 

Na aktywa finansowe, w tym: - 

w jednostkach powiązanych - 

w pozostałych jednostkach - 

- udzielone pożyczki długoterminowe - 

Spłata zobowiązań z tytułu instrumentów finansowych 73 95 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 566) (4 773)
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE  
Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – cd. 
(w tys. zł)

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 36 394 21 715 

Kredyty i pożyczki 35 492 20 459 

Otrzymane płatności z tytułu umów leasingu 626 706 

Inne wpływy finansowe 276 550 

Wydatki 60 710 49 080 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 437 - 

Spłaty kredytów i pożyczek 50 533 38 678 

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 3 706 2 460 

Odsetki 6 034 7 941 

Inne wydatki finansowe 1 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 316) (27 365)

Przepływy pieniężne netto, razem (4 539) 6 210 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (4 539) 6 218 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic  
kursowych (13) (8)

Środki pieniężne na początek okresu 8 643 2 425 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 4 104 8 643 

- o ograniczonej możliwości dysponowania - 

Dodatkowe informacje o przepływach pieniężnych

Podatek dochodowy zapłacony 4 016 459 
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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN  
W KAPITALE WŁASNYM
(w tys. zł)

Przypadający na akcjonariuszy Spółki
Przypadający 
na akcjonariu- 
szy mniejszo-

ściowych

Kapitał 
własny 
ogółem

Kapitał 
akcyjny

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane

Kapitał  
z aktualiza-
cji wyceny

Razem

Na dzień 1 stycznia 2013 r. 15 623 107 815 38 236 0 161 674 384 162 058

Rozwiązanie rezerwy z tytułu 
podatku dochodowego - - 315 315 - 315

Różnice kursowe  
z konsolidacji - - (223) (223) - (223)

Zysk lub (strata) lat ubiegłych - (5 705) 5 705 - - -

Zysk lub (strata) roku - 2 171 2 171 - 2 171

Różnice konsolidacyjne - (1 156) 1 217 61 - 61

Udział akcjonariuszy posiada- 
jących udziały niedające 
kontroli - - - - (78) (78)

Na dzień 31 grudnia 2013 r. 15 623 100 954 47 421 0 163 998 306 164 304

Na dzień 1 stycznia 2014 r. 15 623 100 954 47 421 0 163 998 306 164 304

Rozwiązanie rezerwy z tytułu 
podatku dochodowego 362 362 362

Różnice kursowe  
z konsolidacji (1 437) (1 437) (1 437)

Zysk lub (strata) lat ubiegłych (1 107) 1 107

Zysk lub (strata) roku 19 109 19 109 4 19 113

Różnice konsolidacyjne (63) (63) (63)

Wypłata dywidendy (437) (437) (437)

Udział akcjonariuszy posia-
dających udziały niedające 
kontroli (30) (30)

Inne (instrumenty pochodne 
zabezpieczające) (1 291) (1 291) (1 291)

Na dzień 31 grudnia 2014 r. 15 623 99 847 66 062 (1 291) 180 241 280 180 521
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW INDYKPOL S.A.
 (w tys. zł)

01.01.2014-31.12.2014 01.01.2013-31.12.2013 

Działalność kontynuowana

Przychody ze sprzedaży produktów 927 609 905 009 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 222 819 97 178 

Przychody ze sprzedaży 1 150 428 1 002 187 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 803 040 797 457 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 207 290 93 029 

Koszt własny sprzedaży 1 010 330 890 486 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 140 098 111 701 

Koszty sprzedaży 88 612 82 556 

Koszty ogólnego zarządu 28 358 22 333 

Pozostałe przychody operacyjne 3 646 2 899 

Pozostałe koszty operacyjne 4 214 1 512 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 560 8 199 

Przychody i koszty finansowe netto (3 147) (5 140)

Zysk (strata) brutto 19 413 3 059 

Podatek dochodowy 6 360 1 663 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 13 053 1 396 

Działalność zaniechana

Zysk (strata) za okres z działalności zaniechanej

Zysk (strata) netto za okres 13 053 1 396 

Inne całkowite dochody netto (1 291)

Zabezpieczenia przepływów pieniężnych (1 291)

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA ROK OBROTOWY 11 762 1 396 

Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł)

- podstawowy z zysku za okres 4,18 0,45 

- podstawowy z zysku z działalności kontynuowanej 4,18 0,45 

- rozwodniony z zysku za okres 4,18 0,45 

- rozwodniony z zysku z działalności kontynuowanej 4,18 0,45 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INDYKPOL S.A.
(w tys. zł) 

AKTYWA 31.12.2014 31.12.2013

Aktywa trwałe (długoterminowe) 219 697 213 692

Rzeczowe aktywa trwałe 173 723 162 728

Nieruchomości inwestycyjne 532 532

Wartości niematerialne 1 790 1 999

Udziały i akcje 36 952 38 468

Pozostałe aktywa finansowe 

Należności handlowe i pozostałe 635 1 056

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 6 065 8 909

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 194 376 202 192

Zapasy 53 336 61 484

Pochodne instrumenty finansowe 76

Należności handlowe i pozostałe 138 062 137 228

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 185 2 581

Pozostałe aktywa finansowe

Rozliczenia międzyokresowe 793 823

SUMA AKTYWÓW 414 073 415 884

PASYWA

Kapitał własny 163 392 151 707

Kapitał zakładowy 15 623 15 623

Pozostałe kapitały 96 569 95 611

Zyski zatrzymane 52 491 40 473

Kapitał z aktualizacji wyceny (1 291)

Zobowiązania długoterminowe 125 946 96 522

Kredyty i pożyczki 83 634 65 651

Rezerwy długoterminowe 883 944

Pochodne instrumenty finansowe 425

Zobowiązania handlowe i pozostałe 21 303 8 460

Dotacje 10 532 11 650

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 169 9 817

Zobowiązania krótkoterminowe 124 735 167 655

Kredyty i pożyczki 26 934 66 459

Zobowiązania handlowe i pozostałe 87 539 97 346

Rezerwy krótkoterminowe 7 494 2 590

Dotacje 1 193 1 260

Pochodne instrumenty finansowe 1 358

Inne rozliczenia międzyokresowe 217

Stan zobowiązań ogółem 250 681 264 177

SUMA PASYWÓW 414 073 415 884
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OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowa- 
nego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Indykpol („Grupa”), w której jednostką dominującą 
jest Indykpol S.A. („jednostka dominująca”), z siedzibą  
w Olsztynie, przy ulicy Jesiennej 3, na które składają się:

• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku;

• skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych 
dochodów za rok obrotowy kończący się dnia  
31 grudnia 2014 roku;

• skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale 
własnym za rok obrotowy kończący się dnia  
31 grudnia 2014 roku;

• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia  
31 grudnia 2014 roku;

• informacja dodatkowa o przyjętych zasadach 
rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd 
jednostki dominującej.

Zarząd jednostki dominującej oraz członkowie 
Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 
aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz 
sprawozdanie z działalności spełniały wymagania 
przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii  
o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami 
(polityką) rachunkowości tego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno 
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, 
sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy 
Grupy.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

1. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości;

2. krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych 
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby 
uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie 
opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie 
poprawności zastosowanych przez jednostkę dominującą 
i jednostki zależne zasad (polityki) rachunkowości  
i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej 
mierze w sposób wyrywkowy – dokumentacji, z której 

wynikają liczby i informacje zawarte w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej 
podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

• przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne 
dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy 
Kapitałowej Indykpol na dzień 31 grudnia 2014 roku, 
jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 
kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku;

• zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz 
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi 
w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,  
a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach 
– stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości 
i wydanych na jej podstawie przepisów 
wykonawczych;

• jest zgodne z wpływającymi na treść 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
przepisami prawa obowiązującymi Grupę.

Sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy 
kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku jest kompletne 
w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości 
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 
stycznia 2014 roku w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, 
a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim 
zgodne.

Poznań, 20 marca 2015 roku

BDO Sp. z o.o.
ul. Postępu 12 
02-676 Warszawa
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych nr 3355

Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie:
Michał Włodarczyk
Biegły Rewident, nr ewid. 12436

Działający w imieniu BDO Sp. z o.o.:
dr André Helin 
Prezes Zarządu, Biegły Rewident, nr ewid. 90004
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KALENDARIUM

1951  powołanie Ekspozytury Jajczarsko-Drobiarskiej w Olsztynie 
1964  powstanie Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich 
1980  rozpoczęcie działalności przez „Ośrodek Hodowli Indyków” Frednowy – pierwszy zakład  
  produkujący pisklęta indycze w Polsce
1985  uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego w Olsztynie 
1991  przekształcenie Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich w prywatną spółkę Indykpol, inwestorem  
  strategicznym zostaje Rolmex S.A. 
12.10.1994 pierwsze notowanie akcji Indykpolu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
14.06.1995  pozyskanie akcjonariusza branżowego Jerome Foods Inc. 
17.05.1996 przyjęcie przez władze Spółki i głównych akcjonariuszy Karty Indykpolu, w której została 
  określona misja, wizja i kluczowe czynniki sukcesu 
30.03.1998 nabycie przez Indykpol pakietów akcji spółek Eldrob S.A. i Lubdrob S.A. oraz utworzenie  
  grupy kapitałowej spółek drobiarskich 
1.08.1999  ukończenie wdrożenia systemu HACCP 
1.07.2000  połączenie Indykpolu z Lubdrobem 
15.08.2003 uzyskanie pozycji inwestora dominującego w Eldrob S.A. 
2004  rozpoczęcie wdrażania nowej strategii marketingowej, opartej na marce „Indykpol” 
16.04.2004 uzyskanie certyfikatów systemów IFS (International Food Standard) i BRC  
  (British Retail Consortium) 
11.05.2004 uzyskanie certyfikatu systemu ISO 9001:2000 
1.07.2004  połączenie Indykpolu ze spółką „Ośrodek Hodowli Indyków” Frednowy 
31.07.2006 otwarcie nowej hali i uruchomienie linii potokowej do produkcji parówek 
15.10.2006 wprowadzenie na rynek nowej linii parówek „Jedynek” 
1.07.2007  wdrożenie systemu analizy zarządczej SAS
listopad 2007  przyznanie Indykpolowi tytułu „ Dobry Biznes” w konkursie tygodnika „Newsweek Polska” jako  
  firmie społecznie odpowiedzialnej
styczeń 2008 wyróżnienie marki Indykpol tytułem „Business Superbrands”
grudzień 2008 przyznanie Indykpolowi I miejsca w regionalnym konkursie „Krajowi Liderzy Innowacji – 2008”,  
  w kategoriach „Innowacyjna firma” oraz „Innowacyjny produkt” 
2.01.2009  uruchomienie nowoczesnej linii do uboju i dzielenia kurcząt w zakładzie w Lublinie
1.04.2009  uruchomienie produkcji ciepła w nowej ekologicznej kotłowni przy zakładzie ubojowym  
  w Olsztynie 
15.02.2010 uruchomienie nowoczesnej linii do uboju i dzielenia kurcząt  w zakładzie w Olsztynie 
30.11.2010 połączenie Indykpol S.A. ze spółką „Biokonwersja” Sp. z o.o. 
7.12.2010  zawiązanie spółki „Indykpol Brand” Sp. z o.o.
30.03.2011 nabycie Wytwórni Pasz w Olsztynku Sp. z o.o. – obecnie Nutripol Sp. z o.o.
31.08.2011 przekształcenie „Indykpol Brand” Sp. z o.o. w spółkę komandytową
20.01.2012 uruchomienie produkcji piskląt kurczęcych w ZWD w Brzesku
31.08.2012 uzyskanie certyfikatu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP 
1.01.2014  wdrożenie nowego modelu organizacji Grupy z podziałem na 2 dywizje  
  produkcyjno-sprzedażowe 
2014  przyznanie cienkim kabanosom Indykpol złotego medalu w badaniu konsumenckim  
  „Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 2014”
2014  wyróżnienie marki Indykpol tytułem „Created in Poland Superbrands 2013/2014”



INDYKPOL S.A.
ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, Polska

Centrala tel. + 48 89 52 62 222
Sekretariat tel. + 48 89 52 62 200, fax + 48 89 52 62 223
Biuro Obsługi Klienta tel. + 48 89 52 62 100, fax + 48 89 52 62 110
Dział Logistyki Zaopatrzenia tel. + 48 89 52 62 309
Dział Kontraktacji tel. + 48 89 52 62 235
Rzecznik Prasowy tel. + 48 89 52 62 315

Biuro Zarządu 
ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa
Sekretariat tel. + 48 22 54 28 280, fax + 48 22 54 28 282

e-mail: sekretariat@indykpol.pl
www.indykpol.pl
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