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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA Noty 31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016 

Aktywa trwałe       

Wartość firmy 4    

Wartości niematerialne 5 17 346 18 335 30 556 

Rzeczowe aktywa trwałe 6 72 206 99 274 129 277 

Nieruchomości inwestycyjne 8       

Inwestycje w jednostkach zależnych 3       

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 3       

Należności i pożyczki 9 546 611 733 

Pochodne instrumenty finansowe 9       

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9       

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 147 75 222 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

10 8 951 12 460 5 117 

Aktywa trwałe  99 196 130 756 165 905 

Aktywa obrotowe 

 

      

Zapasy 11 9 319 10 292 34 749 

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 20       

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

12 6 721 8 563 8 932 

Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

     1 642 

Pożyczki 9       

Pochodne instrumenty finansowe 9       

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9       

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 203 217 778 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 2 319 672 53 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży 

14 3 270 5 683 5 683 

Aktywa obrotowe  21 831 25 427 51 837 

Aktywa razem  121 027 156 183 217 743 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

PASYWA Noty 31.12.2017 31.12.2016 01.01.2016 

Kapitał własny       

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej: 

       

Kapitał podstawowy 15 5 746 4 426 4 426 

Akcje własne (-) 15       

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

15 57 829 45 534 45 534 

Pozostałe kapitały 15 11 493 11 493 11 493 

Zyski zatrzymane:  -17 259 -18 283 7 568 

- zysk (strata) z lat ubiegłych  -18 279 7 521 44 810 

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom 

 588 -25 804 -37 242 

- korekty lat ubiegłych  432   

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom  57 808 43 170 69 020 

Kapitał własny  57 808 43 170 69 020 

Zobowiązania 

 

  

 

Zobowiązania długoterminowe 
 

  
 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9 7 459 9 357 13 616 

Leasing finansowy 7 3 034 11 739 12 796 

Pochodne instrumenty finansowe 9       

Pozostałe zobowiązania 18 22 036 15 179 2 969 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

10 686 3 102 3 072 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

16 324 321 316 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 17       

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 3 639 4 477 3 344 

Zobowiązania długoterminowe  37 179 44 175 36 112 

     

Zobowiązania krótkoterminowe 
 

  
 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

18 19 379 46 448 97 422 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9 2 881 17 152 9 607 

Leasing finansowy 7 520 2 210 2 808 

Pochodne instrumenty finansowe 9       

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

16 1 954 1 916 2 005 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 17 529 300 424 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 777 812 344 

Zobowiązania związane z aktywami  
przeznaczonymi do sprzedaży 

14       

Zobowiązania krótkoterminowe  26 040 68 838 112 610 

Zobowiązania razem  63 219 113 013 148 722 

Pasywa razem  121 027 156 183 217 743 
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU  

 Noty 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 1 31 404 36 339 

Przychody ze sprzedaży produktów  31 235 33 408 

Przychody ze sprzedaży usług   169 292 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów    2 639 

Koszt własny sprzedaży  17 364 23 033 

Koszt sprzedanych produktów  17 357 20 861 

Koszt sprzedanych usług  5 39 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów  2 2 133 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  14 040 13 306 

Koszty sprzedaży  5 050 5 367 

Koszty ogólnego zarządu  12 885 14 167 

Pozostałe przychody operacyjne 21 20 361 1 316 

Pozostałe koszty operacyjne 21 11 612 25 172 

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) 2     

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  4 854 -30 084 

Przychody finansowe 22 788 1 348 

Koszty finansowe 22 3 960 4 382 

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-) 

3     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  1 682 -33 118 

Podatek dochodowy 23 1 094 -7 313 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  588 -25 804 

Działalność zaniechana      

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 14     

Zysk (strata) netto  588 -25 804 

 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

 Noty 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

z działalności kontynuowanej 
24   

- podstawowy  0,01  (0,58) 

- rozwodniony  0,01  (0,58) 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej 
24   

- podstawowy    

- rozwodniony    
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 Noty 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Zysk (strata) netto  588 -25 804 

Pozostałe całkowite dochody 
   

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego    

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych 6   

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie 
przenoszonych do wyniku finansowego 

10   

 Pozycje przenoszone do wyniku finansowego    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 9   

- zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach 
całkowitych 

   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

     

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: 

9   

- zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach 
całkowitych 

   

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego    

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych 

   

     

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą 

   

Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego – 
sprzedaż jednostek zagranicznych 

   

     

Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek 
wycenianych metodą praw własności 

   

     

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji 
przenoszonych do wyniku finansowego 

10   

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu    

Całkowite dochody  588 -25 804 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały 
niedające 
kontroli 

Kapitał 
własny 
razem  

Not
y Kapitał 

podstawowy 
Akcje 

własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2017 roku  
4 426 

  
  
  

45 534 
  

11 493 
  

-18 279 
  

43 174   

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości      

Korekta błędu          432 432   

Saldo po zmianach  4 426   45 534 11 493 -17 847 43 606   

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2017 roku        

Emisja akcji  
1 320   12 294     

 
13 614 

  

Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

         

Wycena opcji (program płatności akcjami)          

Zmiana struktury Spółki kapitałowej - transakcje z 
podmiotami niekontrolującymi 

15         

Dywidendy          

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał          

Razem transakcje z właścicielami          

Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku      588 588   

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okres 
od 

01.01 do 31.12.2017 roku 

15     

    

  

Razem całkowite dochody      588 588   

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

         

Saldo na dzień 31.12.2017 roku  
5 746   57 829 11 493 -17 259 57 808 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 

 

Not
y Kapitał 

podstawowy 
Akcje 

własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2016 roku  4 426   45 534 11 493 -41 449 20 004 
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości          48 970 48 970 
Korekta błędu podstawowego              

Saldo po zmianach  
 4 426   45 534 11 493 7 521 68 974 

Emisja akcji              
Emisja akcji w związku z realizacją opcji  
(program płatności akcjami) 

 
            

Wycena opcji (program płatności akcjami)              
Zmiana struktury Spółki kapitałowej - transakcje z 
podmiotami niekontrolującymi 

15 
            

Dywidendy              
Przekazanie wyniku finansowego na kapitał              

Razem transakcje z właścicielami              

Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku          -25 804 -25 804 
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okres 

od 
01.01 do 31.12.2016 roku 

15 

            

Razem całkowite dochody          -25 804 -25 804 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych) 

 
            

Saldo na dzień 31.12.2016 roku  
4 426   45 534 11 493 -18 283 43 170 
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 Noty 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

 
  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  1 682 -33 118 

Korekty 25 3 330 15 594 

Zmiany w kapitale obrotowym 25 -655 33 294 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
pochodnych 

   

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej  2 909 3 450 

Zapłacony podatek dochodowy    

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  4 356 15 771 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

 
  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych      

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych  5 822   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  -484 -5 015 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych      

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych      

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych      

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych 2     

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych  2     

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych    246 

Pożyczki udzielone      

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych      

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych      

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych      

Otrzymane odsetki 22     

Otrzymane dywidendy 22     

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  5 338 -4 770 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

 
  

Wpływy netto z tytułu emisji akcji      

Nabycie akcji własnych      

Transakcje z podmiotami niekontrolującymi bez utraty kontroli      

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  11 480 579 

Wykup dłużnych papierów wartościowych  -1 350 -450 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek    224 

Spłaty kredytów i pożyczek  -13 139 -7 098 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  -1 731 -1 503 

Odsetki zapłacone 22 -3 307 -2 134 

Dywidendy wypłacone 24     

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  -8 047 -10 382 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

 1 647 619 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

 672 53 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  2 319 672 
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Informacje ogólne 

a) Informacje o jednostce 

Spółka BIOMED-LUBLIN WSiSZ S.A. w obecnej formie prawnej została powołana na podstawie uchwały 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 29 listopada 2010 r. Spółka jest wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta Lublin-Wschód w Lublinie z 
siedzibą w Świdniku - VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00000373032. Spółce nadano numer 
statystyczny REGON 431249645.  Akcje Spółki są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 
 
Siedziba Spółki mieści się przy ul. Uniwersyteckiej 10 w Lublinie, 20-029. Siedziba Spółki jest jednocześnie 
podstawowym miejscem prowadzenia działalności przez Spółkę. 
 

b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

W skład Zarządu Spółki dominującej na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji tj. 
27.04.2018r wchodzili:  

 Marcin Piróg – Prezes Zarządu, 
 Włodzimierz Parzydło – Członek Zarządu, 

 

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 27.04.2018 miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu 
Spółki: 

 w dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 10/2017, mocą której z funkcji Prezesa 
Zarządu z dniem 28 czerwca 2017 r. odwołany został Pan Andrzej Stachnik, 

 w dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 11/2017, mocą której z funkcji Członka 
Zarządu z dniem 28 czerwca 2017 r. odwołany został Pan Adam Siwek, 

 w dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 13/2017, mocą której z dniem 28 czerwca 
2017 r. na funkcję Prezesa Zarządu powołany został Pan Marcin Piróg, 

 w dniu  29 września 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 31/2017, mocą której z dniem 29 
września 2017 r. na funkcję Członka Zarządu powołany został Pan Włodzimierz Parzydło, 

 w dniu  29 września 2017 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 32/2017, mocą której z dniem 29 
września 2017 r. na funkcję Członka Zarządu powołany został Pan Grzegorz Stefański, 

 w dniu 27 listopada 2017 r. rezygnację z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 30 listopada 2017 
r. złożył Pan Dariusz Kucowicz. 

 W dniu 12 kwietnia 2018 roku rezygnację z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 13 kwietnia 
2018 r. złożył Pan Grzegorz Stefański 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 27.04.2018 wchodzili:  

 Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

 Wiktor Napióra – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

 Waldemar Sierocki – Sekretarz Rady Nadzorczej,  

 Andrzej Szostek – Członek Rady Nadzorczej,  

 Konrad Miterski - Członek Rady Nadzorczej, 

 Dariusz Kucowicz – Członek Rady Nadzorczej, 

 Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej. 

Od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 27.04.2018 miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 
(W dniu 12 grudnia 2017 r.  rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Joanna Szymańska-Bulska, 

 W dniu 12 grudnia 2017 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Dariusz Maciejuk, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej złożył Pan Przemysław Sierocki, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5/2017 powołało 
Pana Dariusza Kucowicza na członka Rady Nadzorczej, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 6/2017 powołało 
Pana Waldemara Sierockiego na członka Rady Nadzorczej, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 7/2017 powołało 
Pana Konrada Miterskiego na członka Rady Nadzorczej, 

 W dniu 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 8/2017 powołało 
Pana Piotra Kwaśniewskiego na członka Rady Nadzorczej, 
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 W dniu 20 grudnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 10/2017 
powołało Pana Andrzeja Szostka na członka Rady Nadzorczej. 

 
W okresie od zakończenia roku obrotowego 2017 do dnia sporządzenia niniejszego oświadczenia w składzie Rady 
Nadzorczej Spółki nie zaszły żadne zmiany osobowe. 
 

c) Charakter działalności Spółki 

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. jest polską spółką biotechnologiczną, działającą m.in. 
w obszarze segmentów onkologii, ginekologii, hematologii i immunologii.  Spółkę założono w 1944 roku. Spółka 

wytwarza produkty lecznicze dla ludzi, co wymaga stosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii 
produkcji. 
 
Spółka w swojej działalności zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC, czyli leki 
dostępne bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach 
biochemicznych i medycznych). Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie wytwarzania produktów 
leczniczych wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nadzorującego warunki wytwarzania, 
transportu i przechowywania produktów leczniczych, zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne. Takiego samego 
zezwolenia wymaga także obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. 
 
Biomed-Lublin uzyskał certyfikat GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne) wydany przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego, potwierdzający, że Spółka działa zgodnie z wymogami GMP. Biomed-Lublin pozytywnie 
przeszedł przez audyty przeprowadzane przez globalne podmioty farmaceutyczne współpracujące ze Spółką (tj. 
Sanofi Pasteur MSD). 
 
Główne marki produktów wytwarzanych przez Emitenta są przedstawione poniżej. 
 
•  BCG 10 – Szczepionka przeciwgruźlicza,  
•  Onko BCG - Produkt stosowany w leczeniu powierzchniowych, nieinwazyjnych guzów pęcherza moczowego,  
•  Distreptaza - Produkt stosowany w ginekologii w przypadkach przewlekłego zapalenia przydatków i błony 

śluzowej macicy oraz zmian pooperacyjnych, 
• Gamma Anty-D – Produkt krwiopochodny stosowany w profilaktyce konfliktu matczyno-płodowego w zakresie 

antygenu D z układem Rh 
 
Spółka wytwarza także LAKCID – probiotyk używany podczas i po antybiotykoterapii oraz o innych zastosowaniach. 
Prawa do marki Lakcid zostały sprzedane podmiotom grupy „Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA” S.A. na 
podstawie transakcji popisanej dnia 31 października 2017r., przy czym zapisy umowy sprzedaży przewidują 
kontynuację produkcji produktów marki Lakcid w zakładach Spółki przez okres co najmniej 5 lat (po czym produkcja 
usługowa może być przedłużana na kolejne okresy 2-letnie). Wartość transakcji wyniosła 17,0 mln PLN.  
 
W Biomed-Lublin dystrybucja prowadzona jest zarówno kanałami bezpośrednimi jak i pośrednimi. Bezpośredni 
kanał obejmuje kontakty handlowe Spółki z takimi odbiorcami jak szpitale, instytuty medyczne, Regionalne Centra 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, którym Spółka bezpośrednio sprzedaje 
wyroby medyczne i odczynniki laboratoryjne. Kanał pośredni obejmuje relację Spółka – hurtownia leków – apteka 
– pacjent. Kanały pośrednie mają zastosowanie w przypadku sprzedaży produktów leczniczych. Produkty Spółki 
są obecnie dostępne w sprzedaży w prawie 30 krajach na 4 kontynentach. 
 
Szerszy opis działalności prowadzonej przez Spółkę został przedstawiony w nocie nr 1 dotyczącej segmentów 
operacyjnych. 
 

d) Informacje o Grupie Kapitałowej 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy Grupy 
Kapitałowej. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów i nie sporządza sprawozdania 
skonsolidowanego. 
 

e) Zatwierdzenie do publikacji 

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2017 (wraz z danymi 
porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 27.04.2018r. (patrz nota 32).  
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Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

a) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obowiązującymi dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku.  
 
Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a 
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do 
publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.  
 
Poziom zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 64 938 tys. zł i był wyższy od 
aktywów obrotowych o 30 156 tys. zł.  
W terminie do 22 września 2017 roku Spółka zobowiązana była do spłaty zobowiązań w łącznej kwocie 38 243 tys. 
zł, z czego 30 784 tys. zł stanowiło zobowiązanie wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP). 
 
Stan ten wskazywał na istnienie istotnej niepewności, która mogła budzić znaczące wątpliwości, co do możliwości 
kontynuowania działalności przez Spółkę.  
W ocenie Zarządu  stan ten  uległ istotnej poprawie i na dzień bilansowy nie występuje ryzyko zagrożenia 
kontynuacji działalności. 
 
W drugim półroczu 2017 roku Spółka przeprowadziła kilka transakcji, które miały decydujące znaczenie dla poprawy 
sytuacji finansowej Spółki: 
-  we wrześniu 2017 roku Spółka podpisała z PARP  Porozumienie w przedmiocie odroczenia i rozłożenia na trzy,  

raty płatne odpowiednio do 31 grudnia 2017 (spłacona), 22 września 2018 i 22 września 2019, płatności 
wynikającej z układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli w ramach postępowania restrukturyzacyjnego.  

- w październiku  doszło do sprzedaży nieruchomości położonej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Mielcu za 
cenę 14,5 mln zł 

- w październiku Spółka podpisała umowy sprzedaży praw do produktu i marki Lakcid za łączną cenę 17 mln zł, 
- Spółka przeprowadziła emisję 7 854 600 akcji za łączną cenę 10,7 mln zł. 
 
W efekcie Spółka spłaciła znaczną część zobowiązań i wykazała w rocznym sprawozdaniu finansowym 
zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 26 040 tyś. Zł. Przewyższały one aktywa obrotowe o kwotę 4 208 tyś. zł.  
Na dzień bilansowy Spółka miała podpisane przez inwestorów zobowiązanie do objęcia i opłacenia w pierwszym 
kwartale 2018 r. 4,8 mln akcji serii P, za łączną cenę 5 136 tys. zł. Akcje te zostały objęte i opłacone, trwa procedura 
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Pozyskane środki pieniężne pozwoliły wypełnić opisaną wyżej lukę 
w kapitale obrotowym. 
 
Na tej podstawie Zarząd uważa, że założenie kontynuacji działalności jest uzasadnione i sprawozdanie finansowe 
zostało przygotowane zgodnie z tym założeniem. 

b) Zmiany standardów lub interpretacji 

Zmiany standardów lub interpretacji obowiązujące i zastosowane przez Spółkę od 2017 roku 

Nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku oraz ich wpływ na 
sprawozdanie Spółki: 

 Zmiana MSR 12 „Podatek dochodowy” 
Rada MSR uszczegółowiła zasady: 

o ujmowania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku poniesienia przez 
jednostkę niezrealizowanych strat, 

o kalkulacji przyszłych zysków podatkowych koniecznych, by ująć aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. 

Zmiana standardu nie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.  
 

 Zmiana MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” 
Zmieniony standard wymaga od jednostek ujawnienia informacji, które pozwolą użytkownikom 
sprawozdania finansowego ocenić zmiany zadłużenia jednostki (tj. zmiany zaciągniętych pożyczek i 
kredytów). 
Spółka ujawniła informacje wymagane przez zmieniony standard w nocie 26. 
 

Zmiany MSSF 12 wynikające z „Projektu corocznych poprawek: cykl 2014-2016”: doprecyzowano, że 
ujawnienia dotyczące udziałów w innych jednostkach wymagane tym standardem obowiązują również 
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wtedy, gdy udziały te są zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia zgodnie z MSSF 5. Zmiana nie 
będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe spółki, gdyż nie zakwalifikowała ona udziałów jako 
przeznaczone do zbycia.  

Standardy i interpretacje obowiązujące w wersji opublikowanej przez IASB, lecz nie zatwierdzone przez Unię 
Europejską, wykazywane są poniżej w punkcie dotyczącym standardów i interpretacji, które nie weszły w życie. 

Zastosowanie standardu lub interpretacji przed datą ich wejścia w życie 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie skorzystano z dobrowolnego wcześniejszego zastosowania standardu 
lub interpretacji. 
 

Opublikowane standardy i interpretacje, które nie weszły w życie dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2017 
roku i ich wpływ na sprawozdanie Spółki  

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego zostały opublikowane nowe lub znowelizowane 
standardy i interpretacje, obowiązujące dla okresów rocznych następujących po 2017 roku: 
 

 Nowy MSSF 9 „Instrumenty finansowe” 
Nowy standard zastąpi obecny MSR 39. Zmiany wprowadzone przez standard w rachunkowości 
instrumentów finansowych obejmują przede wszystkim: 

o inne kategorie aktywów finansowych, od których uzależniona jest metoda wyceny aktywów; 
przydział aktywów do kategorii dokonywany jest w zależności od modelu biznesowego 
odnoszącego się do danego składnika aktywów oraz charakteru przepływów z niego, 

o nowe zasady rachunkowości zabezpieczeń odzwierciedlające w większym stopniu zarządzanie 
ryzykiem, 

o nowy model utraty wartości aktywów finansowych oparty na przewidywanych stratach i 
powodujący konieczność szybszego ujmowania kosztów w wyniku finansowym. 

 
Spółka dokonała analizy wpływu nowego standardu na jej sprawozdanie finansowe 
Do tej pory Spółka posiadała przede wszystkim aktywa zakwalifikowane do kategorii „pożyczki i 
należności”. Zgodnie z nowym standardem wszystkie będą kwalifikowane jako wyceniane w 
zamortyzowanym koszcie. Ta zmiana nie wpłynie na wartość aktywów Spółki oraz jej wynik finansowy. 
 
Spółka nie posiada mniejszościowych udziałów w nienotowanych spółkach. 
 
Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka nie posiadała instrumentów zabezpieczających i nie prowadzi 
rachunkowości zabezpieczeń. 

 
Spółka ocenia, że zmiana standardu nie będzie miała istotnego wpływu na wynik finansowy, kapitały 
własne oraz sumę bilansową Spółki. 
 
Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później.  

 
 

 Nowy MSSF 15 „ Przychody z umów z klientami” 
Nowy standard zastąpi dotychczasowe MSR 11 i MSR 18 zapewniając jeden spójny model ujmowania 
przychodów. Nowy 5-stopniowy model uzależniać będzie ujęcie przychodu od uzyskania przez klienta 
kontroli nad dobrem lub usługą. Ponadto standard wprowadza dodatkowe wymogi ujawniania informacji 
oraz wskazówki dotyczące kilku szczegółowych kwestii. 
 
Spółka dokonała analizy wpływu standardu na sprawozdanie finansowe. Jej wyniki wskazują na to, że  
ujmowanie przychodów oraz wyniki Spółki nie zmienią się istotnie. 
Analizę wpływu MSSF 15 na sprawozdanie finansowe przedstawia poniższa tabela: 
 

Czynnik Wpływ 

Rodzaj gwarancji udzielanej klientom Spółka nie udziela klientom gwarancji przekraczających 
zwykłą gwarancję producenta, podmiotu odpowiedzialnego 

Rozliczanie programów lojalnościowych W Spółce  nie występują program lojalnościowe 
przeznaczone dla klientów 

Wpływ warunków dostawy na moment ujęcia 
przychodów 

Przeważająca sprzedaż w Spółce to sprzedaż hurtowa i 
eksport – ujęcie sprzedaży następuje zgodnie z 
warunkami sprzedaży 

Poprawne rozliczanie oferowanych klientom 
możliwości zakupu po obniżonej cenie dodatkowych 
dóbr i usług 

W Spółce nie występują programy rabatów, nie ma 
zmiennych elementów ceny. Spółka przypisuje cenę 
transakcyjną do każdego zobowiązania do świadczenia w 
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oparciu o indywidualną cenę sprzedaży poszczególnych 
odrębnych usług 

Wpływ nowego standardu na prezentację płatności na 
rzecz klientów 

Nie dotyczy 

Konieczność korekty przychodów o skutki zmiany 
wartości pieniądza w czasie 

Nie występuje sprzedaż długoterminowa i konieczność jej 
rozliczania w czasie. Ze względu na rozliczenia w okresie 
krótszym niż 12 miesięcy ewentualne skutki zmiany 
wartości pieniądza w czasie są niematerialne 

 
Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. 

 
 

 Zmiana MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 „Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” 
Obowiązujące do tej pory zasady regulujące rozliczenie utraty kontroli nad jednostką zależną 
przewidywały, że ujmuje się na ten moment zysk lub stratę. Z kolei zasady stosowania metody praw 
własności mówiły, że wynik transakcji z podmiotami wycenianymi metodą praw własności ujmuje się tylko 
do wysokości udziału pozostałych udziałowców tych podmiotów.  
W sytuacji, gdy jednostka dominująca sprzedaje lub wnosi aportem udziały w spółce zależnej do podmiotu 
wycenianego MPW w taki sposób, iż traci nad nią kontrolę, wyżej przytoczone regulacje byłyby ze sobą 
sprzeczne. Zmiana MSSF 10 i MSR 28 likwiduje tę kolizję następująco: 

o jeżeli jednostka, nad którą utracono kontrolę stanowi przedsiębiorstwo (biznes), wynik na 
transakcji ujmowany jest w całości, 

o jeżeli jednostka, nad którą utracono kontrolę nie stanowi przedsiębiorstwa, wynik ujmowany jest 
tylko do wysokości udziału innych inwestorów. 

Wejście w życie tej zmiany zostało wstrzymane. 
 

 
 Nowy MSSF 16 „Leasing” 

Nowy standard regulujący umowy leasingu (w tym umowy najmu i dzierżawy) zawiera nową definicję 
leasingu.  
Znaczące zmiany dotyczą leasingobiorców: standard wymaga ujęcia w bilansie dla każdej umowy 
leasingowej wartości „prawa do korzystania ze składnika aktywów” i analogicznego zobowiązania 
finansowego. Prawo do korzystania z aktywów jest następnie amortyzowane, natomiast zobowiązanie 
wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Przewidziano uproszczenia dla umów krótkoterminowych (do 12 
miesięcy) i aktywów o niskiej wartości. 
Spółka szacuje, że nowy standard nie będzie miał istotnego wpływu na jej sprawozdanie finansowe. Na 
koniec 2017 roku Spółka jest leasingobiorcą w 3  umowach leasingu operacyjnego, są to umowy najmu  
środków transportu, zawarte na okres do 5 lat. Według wstępnych oszacowań zakładających 
zastosowanie krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy oraz brak wykorzystania opcji wydłużenia lub 
skrócenia umów, suma aktywów i zobowiązań Spółki wzrosłaby o około 200 tys.  złotych, gdyby standard 
zastosowano w 2017 roku.  
Spółka nie zdecydowała jeszcze, które z dostępnych przepisów przejściowych zastosuje. Planuje się 
korzystanie ze zwolnień dla umów krótkoterminowych i umów o niskiej wartości.  
Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. 

 
 

 Zmiana MSSF 2 „Płatności na bazie akcji” 
Rada MSR uregulowała trzy kwestie: 

o sposób ujmowania w wycenie programu regulowanego w środkach pieniężnych warunków 
innych niż warunki nabywania uprawnień, 

o klasyfikacja płatności akcjami w przypadku, gdy jednostka jest zobowiązana pobrać podatek od 
pracownika, 

o modyfikacja programu, która skutkuje zmianą z programu rozliczanego w środkach pieniężnych 
na program rozliczany w instrumentach kapitałowych. 

Zmiana standardu nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki ze względu na to, że nie 
wystąpiły transakcje objęte zmianami. 
Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. 

 
 

 Zmiana MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe” 
W związku z wejściem w życie w 2019 roku nowego standardu dotyczącego instrumentów finansowych 
(MSSF 9) Rada MSR wprowadziła przejściowe (do czasu wejścia w życie nowego MSSF 17) zasady 
stosowania nowych zasad rachunkowości instrumentów w sprawozdaniach finansowych ubezpieczycieli. 
W przeciwnym wypadku ich wyniki byłyby narażone na sporą zmienność. 
Zaproponowano dwa alternatywne podejścia: 
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o korygowanie zmienności powodowanej przez MSSF 9 dla niektórych aktywów poprzez odrębną 
pozycję w sprawozdaniu z wyniku i innych dochodów całkowitych, 

o zwolnienie ze stosowania MSSF 9 do czasu wejścia w życie nowego standardu dotyczącego 
ubezpieczeń (lub roku 2021). 

Zmiana standardu nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki ze względu na to, że nie 
prowadzi ona działalności ubezpieczeniowej.  
Zmiany obowiązują w momencie zastosowania MSSF 9. 

 
 Zmiany MSSF 1 i MSR 28 wynikające z „Projektu corocznych poprawek: cykl 2014-2016”. Poprawki do 

standardów obejmują: 
o MSSF 1: usunięto niektóre krótkoterminowe zwolnienia, które stosowano przy przejściu na MSSF 

ze względu na to, że dotyczyły okresów, które już minęły i ich zastosowanie już nie było możliwe. 
Zmiana nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki, gdyż jest już ono 
sporządzane wg MSSF.  

o MSR 28: doprecyzowano, że w sytuacjach, gdy MSR 28 dopuszcza wycenę inwestycji albo 
metodą praw własności albo w wartości godziwej (przez organizacje zarządzające kapitałem 
wysokiego ryzyka, fundusze wzajemne itd. lub udziały w jednostkach inwestycyjnych) wyboru 
tego można dokonać odrębnie dla każdej z takich inwestycji.  

Zmiana nie będzie miała wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki, gdyż nie ma tego typu inwestycji, 
nie tworzy też grupy kapitałowej 
 

 Zmiana MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne” 
Zmiana doprecyzowuje zasady, wedle których nieruchomość jest przeklasyfikowywana do lub z kategorii 
nieruchomości inwestycyjnych z lub do środków trwałych bądź zapasów.  
Przede wszystkim zmiana klasyfikacji następuje, gdy zmieni się sposób użytkowania i zmiana ta musi być 
udowodniona. Standard wprost mówi, że zmiana intencji zarządu sama w sobie nie jest wystarczająca.  
Zmianę standardu należy zastosować do wszystkich zmian w użytkowaniu, które nastąpią po wejściu w 
życie zmiany do standardu oraz do wszystkich nieruchomości inwestycyjnych posiadanych na dzień 
wejścia w życie zmiany standardu. 
Spółka nie będzie miała wpływu na jej sprawozdania finansowe, ponieważ nie posiada nieruchomości 
inwestycyjnych. 
Zmiany obowiązują dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. 

 
 Nowa KIMSF 22 „Transakcje walutowe i zaliczki” 

Interpretacja określa, jaki kurs należy stosować w przypadku sprzedaży lub zakupu w walucie obcej, które 
poprzedzone są otrzymaniem lub uiszczeniem zaliczki w tej walucie. Zgodnie z nową interpretacją zaliczkę 
na dzień jej zapłaty należy ująć po kursie na ten dzień. Następnie w  momencie ujęcia w rachunku zysków 
i strat przychodu osiąganego w walucie lub kosztu lub zakupionego składnika aktywów należy je ująć po 
kursie z dnia ujęcia zaliczki, a nie po kursie z dnia, gdy został ujęty przychód lub koszt lub składnik 
aktywów. 
Spółka oceniła, że nowa interpretacja nie będzie miała istotnego wpływu na jej sprawozdanie finansowe, 
gdyż transakcje z kontrahentami zagranicznymi, w których Spółka zapłaciła lub otrzymała zaliczki miały  
charakter sporadyczny, a ich wartość nie była znacząca. 
 
Interpretacja obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później. 

 
 

 Nowa KIMSF 23 „Uncertainty over Income Tax Treatments” 
Interpretacja do MSR 12 „Podatek dochodowy” rozstrzyga podejście do sytuacji, gdy interpretacja 
przepisów ws. podatku dochodowego nie jest jednoznaczna i nie można definitywnie przyjąć, jakie 
rozwiązanie zostanie zaakceptowane przez organy podatkowe, w tym sądy. Kierownictwo powinno w 
pierwszej kolejności ocenić, czy jego interpretacja zostanie prawdopodobnie zaakceptowana przez ograny 
podatkowe. Jeśli tak, należy przyjąć do sporządzania sprawozdania finansowego taką interpretację. Jeśli 
nie, należy uwzględnić niepewność kwot związanych z podatkiem dochodowym metodą wartości 
najbardziej prawdopodobnej lub wartości oczekiwanej. Spółka powinna ocenić ewentualne zmiany faktów 
i okoliczności wpływające na ustaloną wartość. Jeśli wartość podlega korekcie, traktuje się ją jako zmianę 
szacunku zgodnie z MSR 8. 
 
Spółka szacuje, że nowa interpretacja nie będzie miała istotnego wpływu na jej sprawozdanie finansowe, 

gdyż nie przeprowadza transakcji, których zmiany dotyczą. Interpretacja obowiązuje dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku lub później. 
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 Nowy MSSF 17 „Insurance Contracts” 
Nowy standard regulujący ujęcie, wycenę, prezentację i ujawnienia dotyczące umów ubezpieczeniowych 
i reasekuracyjnych. Standard zastępuje dotychczasowy MSSF 4. 
Spółka szacuje, że nowy standard nie wpłynie na jej sprawozdania finansowe, ponieważ nie prowadzi 
działalności ubezpieczeniowej.  
Standard obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 roku lub później. 

 
 

Spółka zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez 
standardy lub interpretacje. 
 

c) Zasady rachunkowości 

 

Istotne zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia  
sprawozdania finansowego 
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący się 31 grudnia. 
Aktywa i pasywa wycenia się w okresach kwartalnych,  na dzień sporządzenia sprawozdania w sposób 
następujący: 
 
 
Środki trwałe  
Środki trwałe nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym 
o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową 
w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja 
podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych 
szacunków odnoszone są do przyszłych okresów.  
W związku z przejściem na MSSF na dzień 1.01.2016 roku dokonano oszacowania nowego kosztu 
nabycia dla środków trwałych na dzień przejścia na MSSF, dla grup 0, 1 i 2. Nowy koszt ustalono w oparciu 
o wartości godziwe. 
Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich 
przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, jeśli istnieje 
wystarczająca pewność uzyskania tytułu własności przed końcem okresu leasingu. W przeciwnym 
wypadku aktywa te amortyzuje się nie dłużej niż okres trwania leasingu. 
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych 
aktywów trwałych określa się, jako różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową tych 
pozycji i ujmuje się je w rachunku zysków i strat. 
 
Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym 
pomniejszonym o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą 
liniową w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz 
amortyzacja podlegają weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian 
tych szacunków odnoszone są do przyszłych okresów. W Spółce nie występują wartości niematerialne o 
nieokreślonym okresie użytkowania. 
Emitent ujmuje jako składnik wartości niematerialnych koszty zakończonych prac rozwojowych. Prace 
rozwojowe Spółki klasyfikowane są jako prace rozwojowe w rozumieniu MSR 38 „Wartości niematerialne”, 
zgodnie z którym do prac rozwojowych zaliczane jest między innymi projektowanie, wykonanie i 
testowanie wybranych rozwiązań w zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, 
produktów, procesów, systemów lub usług. 
Koszty te ujmowane są w bilansie jako składnik wartości niematerialnych po spełnieniu następujących 
warunków: 
z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak 
aby nadawał się do użytkowania,  
istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego 
użytkowania, 
istnieje zdolność do użytkowania składnika wartości niematerialnych, 
znany jest sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe 
korzyści ekonomiczne, 
zapewnione są stosowne środki techniczne, finansowe i inne, które mają służyć ukończeniu prac 
rozwojowych oraz użytkowaniu składnika wartości niematerialnych, 
istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które 
można przyporządkować danemu składnikowi wartości niematerialnych. 
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Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych oraz nakłady nie spełniające w/w warunków, 
ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat w dacie ich poniesienia. 
Okres użytkowania wyników zakończonych prac rozwojowych wynosi 5 lat i jest weryfikowany co najmniej 
na koniec każdego okresu sprawozdawczego.  
Wartości niematerialne przejęte przy połączeniu jednostek gospodarczych identyfikuje się i ujmuje 
odrębnie od wartości firmy, jeśli spełniają one definicję wartości niematerialnych, a ich wartość godziwą 
da się wiarygodnie wycenić. Koszt takich aktywów odpowiada ich wartości godziwej na dzień przejęcia. 
Po początkowym ujęciu wartości takie wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie 
i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości w taki sam sposób, jak wartości niematerialne nabyte 
w oddzielnych transakcjach. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie są 
amortyzowane, lecz podlegają na każdy dzień bilansowy testom na utratę wartości. Wartości 
niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania w Spółce nie występują. 
 
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku 
trwałego i wartości niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na 
utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna 
danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu.  
 
Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Podatek odroczony oblicza się metodą zobowiązań bilansowych jako podatek podlegający zapłaceniu lub 
zwrotowi w przyszłości, odnosząc się do różnic między wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, 
a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do obliczenia podstawy 
opodatkowania. 
Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do 
wysokości w jakiej prawdopodobne jest pomniejszenie przyszłych zysków podatkowych o rozpoznane 
ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego nie 
powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia (poza 
sytuacją ujęcia po połączeniu jednostek gospodarczych) innego składnika aktywów lub zobowiązania w 
transakcji, która nie wpływa ani na wynik podatkowy, ani na wynik księgowy. 
Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od przejściowych różnic podatkowych powstałych w wyniku 
inwestycji w jednostki zależne, chyba że Spółka jest zdolna kontrolować moment odwrócenia różnicy 
przejściowej i jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnica przejściowa się nie 
odwróci. Aktywa z tytułu podatku odroczonego wynikające z przejściowych różnic w odliczeniach 
związanych z takimi inwestycjami i udziałami ujmuje się w zakresie odpowiadającym prawdopodobnym 
zyskom podlegającym opodatkowaniu, które będzie można skompensować różnicami przejściowymi, jeśli 
zachodzi prawdopodobieństwo, że w przewidywalnej przyszłości różnice te się odwrócą. 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega przeglądowi na każdy dzień 
bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla 
odzyskania składnika aktywów lub jego części, wartość tę odpowiednio się pomniejsza. 
Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego oblicza się przy użyciu stawek podatkowych, które 
będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się 
wymagalne, zgodnie z przepisami (stawkami) podatkowymi obowiązującymi na dzień bilansowy. Wycena 
aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego odzwierciedla konsekwencje podatkowe sposobu, w 
jaki Spółka spodziewa się odzyskać lub rozliczyć wartość bilansową aktywów i zobowiązań na dzień 
sporządzenia sprawozdania finansowego. 
 
Zapasy 
Wycena poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest według cen 
nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy 
w następujący sposób: 
materiały według cen zakupu, 
towary - według  cen zakupu, 
wyroby gotowe – według kosztu wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 
półprodukty – według bezpośrednich koszów wytworzenia. 
 
W odniesieniu do zapasu osocza przeznaczonego do frakcjonowania w LFB znajdującego się w obcych 
magazynach prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Zapasy osocza wycenia się wg ceny nabycia 
suma wartości stanów zapasów na dzień bilansowy zapasu osocza wycenionego w cenach zakupu, 
powiększona o koszty ich zakupu i przechowywania, globalnie rozliczona między stan końcowy, a więc 
zapas oraz rozchód ogółu osocza w proporcji do wartości ilości w cenach zakupu poszczególnych 
rozchodowanych i znajdujących się w zapasie.  
Z uwagi na specyfikę produkcji jednostki rozchód wyrobów z magazynu wyceniany jest na podstawie 
rachunku narastającego sporządzanego w okresach miesięcznych. Koszt wytworzenia sprzedanych 
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wyrobów ustalany jest poprzez różnicę pomiędzy wartością zapasów na początek okresu powiększoną 
o koszty produkcji danego asortymentu w bieżącym miesiącu a pomniejszoną o wartość zapasów na 
koniec okresu. 
W przypadku stwierdzenia utraty przydatności składników rzeczowych aktywów obrotowych Spółka 
zobowiązana jest do dokonania oceny ich wartości i ujęcia odpisu aktualizacyjnego w ciężar pozostałych 
kosztów operacyjnych. Utrata wartości materiałów i towarów może zostać spowodowana również wyceną 
doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania. 
W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych składników 
obrotowych jest ona odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. 
Wszystkie grupy zapasów podlegają indywidualnej analizie pod kątem możliwości ich dalszego 
wykorzystania i w przypadku stwierdzenia, iż nie będą mogły one być wykorzystane w przyszłości 
obejmowane są odpowiednim odpisem aktualizującym. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, 
z uwzględnieniem odpisu aktualizacyjnego na nieściągalne należności. Odpis aktualizujący na należności 
wątpliwe szacowany jest wówczas, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestaje być 
prawdopodobne. Należności nieściągalne są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie 
stwierdzenia ich nieściągalności. 
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w 
czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w 
związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe. 
 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w 
kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech 
miesięcy, łatwo wymienialne na gotówkę, dla których zmiany wartości jest nieznaczne. 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się 
z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień sprawozdawczy po kursie średnim NBP. 
Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji z obrotu walut obcych 
zalicza się w ciężar wyniku roku obrotowego. 
 
Instrumenty finansowe 
Instrumentem finansowym jest każda umowa, która skutkuje powstaniem składnika aktywów finansowych  
u jednej ze stron i jednocześnie zobowiązania finansowego lub instrumentu  kapitałowego u drugiej ze 
stron. 
Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywane w bilansie, gdy Spółka staje 
się stroną umowy tego instrumentu. Standaryzowane transakcje kupna i sprzedaży aktywów i zobowiązań 
finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji. Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu, 
w przypadku gdy wynikające z zawartej umowy prawa do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej 
wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Spółka się ich zrzekła. Spółka wyłącza z bilansu 
zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy obowiązek określony w 
umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe 
Spółka wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej według wartości godziwej uiszczonej zapłaty w 
przypadku składnika aktywów, lub otrzymanej kwoty w przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Spółka 
włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, poza kategorią 
aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat. Na dzień 
bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane są według zasad przedstawionych poniżej. 
Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie: 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 
Pożyczki udzielone i należności, 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
 
Kategorie te określają zasady wyceny na dzień bilansowy oraz ujęcie zysków lub strat z wyceny 
w rachunku zysków i strat lub w innych całkowitych dochodach. Zyski lub straty ujmowane w rachunku 
zysków i strat prezentowane są jako przychody lub koszty finansowe, z wyjątkiem odpisów aktualizujących 
należności z tytułu dostaw i usług, które prezentowane są jako pozostałe koszty operacyjne. Wszystkie 
aktywa finansowe, z wyjątkiem wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, podlegają 
ocenie na każdy dzień bilansowy ze względu na wystąpienie przesłanek utraty ich wartości. Składnik 
aktywów finansowych podlega odpisom aktualizującym, jeżeli istnieją obiektywne dowody świadczące o 
utracie jego wartości. Przesłanki utraty wartości analizowane są dla każdej kategorii aktywów finansowych 
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odrębnie, co zostało zaprezentowane poniżej. Pożyczki i należności to niebędące instrumentami 
pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do określenia płatnościach, które nie są 
kwotowane na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty w 
terminie wymagalności, ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. 
 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych 
do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość 
utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 
wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa 
finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli 
ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
 
Aktywa finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są 
klasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Instrumenty 
pochodne są również klasyfikowane jako przeznaczone do obrotu, chyba że są to instrumenty uznane za 
efektywne instrumenty zabezpieczające lub umowy gwarancji finansowych. Aktywa finansowe wyceniane 
w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w wartości godziwej uwzględniając ich wartość 
rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany wartości tych 
instrumentów finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat jako przychody lub koszty finansowe. 
 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są do aktywów 
obrotowych. Jeżeli kontrakt zawiera jeden lub więcej wbudowanych instrumentów pochodnych, cały 
kontrakt może zostać zakwalifikowany do kategorii aktywów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowy. 
 
Pożyczki udzielone i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe 
o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do 
aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza cyklu obrotowego od dnia 
bilansowego. Pożyczki udzielone i należności o terminie wymagalności przekraczającym cykl obrotowy od 
dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. 
 
Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaży są ujmowane według wartości godziwej. W przypadku braku notowań 
giełdowych na aktywnym rynku i braku możliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej 
metodami alternatywnymi, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia 
skorygowanej o odpis z tytułu utraty wartości. Dodatnią i ujemną różnicę pomiędzy wartością godziwą 
aktywów dostępnych do sprzedaży (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku albo których 
wartość godziwa może być ustalona w inny wiarygodny sposób), a ich ceną nabycia, po pomniejszeniu o 
podatek odroczony, ujmuje się jako inne całkowite dochody i odnosi się na kapitał rezerwowy z aktualizacji 
wyceny. Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaży spowodowany utratą wartości odnosi się do 
rachunku zysków i strat jako koszt finansowy. 
Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W  momencie 
początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej, powiększonej, 
w przypadku składnika aktywów niekwalifikowanego jako wyceniony w wartości godziwej przez wynik 
finansowy, o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia. 
 
Składnik aktywów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami 
umownymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku 
sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu 
instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią. 
Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające wykazywane są 
w następujących pozycjach bilansu: 

 Kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, 

 Leasing finansowy, 

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, 

 Pochodne instrumenty finansowe. 
Zobowiązania handlowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
Inne zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów 
finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według 
wartości godziwej. 
Zobowiązania finansowe niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez 
wynik finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy 
procentowej. 
 
Kapitał własny 
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Kapitały własne oraz kapitał zapasowy wycenia się według wartości nominalnej wyemitowanych akcji 
zgodnie ze Statutem Emitenta oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Różnice między wartością 
rynkową uzyskanej zapłaty a wartością nominalną akcji ujmuje się w kapitale zapasowym. Koszty emisji 
akcji związane z podwyższeniem kapitału zmniejszają kapitał zapasowy. 
W ramach kapitału własnego Spółka wykazuje również w odrębnej pozycji udział niekontrolujący. 
W pozycji „Zyski zatrzymane” Spółka ujawnia niepodzielone zyski z lat ubiegłych (niepokryte straty) oraz  
wynik okresu.  
 
Rezerwy 
Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Spółce bieżących zobowiązań (prawnych lub 
zwyczajowych) będących konsekwencją zdarzeń z przeszłości,  konieczność uregulowania ich przez 
Spółkę jest prawdopodobna, a wielkość tych zobowiązań można wiarygodnie wycenić. 
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do 
rozliczenia bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności 
związanej z tym zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów 
pieniężnych koniecznych do rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada 
wartości bieżącej tych przepływów. 
Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do 
rozliczenia rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik 
aktywów, jeśli prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie 
wycenić. 
 
Rozliczenia międzyokresowe 
Spółka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Inne aktywa” opłacone z góry koszty dotyczące przyszłych 
okresów sprawozdawczych. 
W pozycji „Inne pasywa” zawartej w pasywach bilansu prezentowane są przychody przyszłych okresów. 
 
Ujęcie przychodów ze sprzedaży  
Pod pojęciem przychodów i zysków rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia 
wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału 
własnego albo zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób, niż wniesienie środków przez udziałowców 
lub właścicieli. 
Przychodem ze sprzedaży są należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży rzeczowych składników 
majątkowych i usług, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług. Przychody ze sprzedaży ustala 
się w wartości wyrażonej w rzeczywistych cenach sprzedaży, po uwzględnieniu opustów, rabatów i 
bonusów.  
 
Przychody z tytułu odsetek i dywidend 
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy 
do otrzymania płatności. 
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do 
kwoty niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy procentowej, czyli stopy 
efektywnie dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne szacowane na oczekiwany okres użytkowania 
danego składnika aktywów do wartości bilansowej netto tego składnika. 
 
Leasing –  Spółka jako leasingobiorca 
Leasing klasyfikuje się jako leasing finansowy, gdy w ramach zawartej umowy zasadniczo całe potencjalne 
korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem przenoszone jest na leasingobiorcę. Wszelkie 
pozostałe rodzaje leasingu traktowane są jako leasing operacyjny. 
 
Waluty obce 
Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski będący walutą podstawowego środowiska gospodarczego w 
jakim działa Spółka. 
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty ujmuje się po kursie waluty obowiązującym 
na dzień transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach 
obcych są przeliczane według kursu obowiązującego na ten dzień, tj. kursu średniego ustalonego przez 
NBP. Aktywa i zobowiązania niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach 
obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne 
wyceniane według kosztu historycznego w walutach obcych nie podlegają powtórnemu przewalutowaniu. 

 
Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków 
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki kieruje się osądem przy dokonywaniu 
licznych szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane 
wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić 



Nazwa: „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 31.12.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: 
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano 
inaczej) 

 

 21 / 90 

się od szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące 
dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej. 
 
Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 
Zarząd Spółki dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, 
podlegających amortyzacji. Na dzień 31.12.2017 roku Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów 
przyjęte przez Spółkę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści 
ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te 
aktywa w przyszłości mogą różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie 
się majątku. Wartość bilansowa aktywów trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach 
nr 5 i 6. 
 
Przychody z umów o usługę budowlaną 
Nie dotyczy 
 
Rezerwy 
Rezerwy na świadczenia pracownicze – odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe – szacowane są 
przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Wykazana w sprawozdaniu finansowym kwota rezerw na 
świadczenia pracownicze 690 tys. PLN (2016: 720 tys. PLN) wynika z oszacowania dokonanego przez 
niezależnego aktuariusza. Na poziom rezerw wpływ mają założenia dotyczące stopy dyskonta oraz 
wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Spadek stopy dyskonta o 0,5 p.p. wpłynąłby na obniżenie rezerw 
ustalonych na dzień 31.12.2017 o 12 tys. PLN natomiast wzrost wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o 0,5 
p.p. wpłynąłby na wzrost rezerw ustalonych na dzień 31.12.2017 roku o kwotę 9 tys. PLN.  
  
Podatek dochodowy bieżący, aktywa i rezerwa na odroczony podatek dochodowy, inne podatki 
Obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe podlegają częstym zmianom, powodując istotne różnice w 
ich interpretacji i istotne wątpliwości w ich stosowaniu. Organy podatkowe posiadają instrumenty kontroli 
umożliwiające im weryfikację podstaw opodatkowania (w większości przypadków w okresie poprzednich 
5 lat obrotowych), oraz nakładanie kar i grzywien. Od 15 lipca 2016 roku Ordynacja Podatkowa 
uwzględnienia także postanowienia Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR), która ma 
zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia 
opodatkowania. Klauzulę GAAR należy stosować tak w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej 
wejściu w życie, jak i do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, 
ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal  osiągane. W konsekwencji 
ustalenie zobowiązań podatkowych, aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
może wymagać istotnego osądu, w tym dotyczącego transakcji już zaistniałych, a kwoty prezentowane i 
ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku kontroli organów 
podatkowych. 
Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z 
przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżecie Spółki zatwierdzonego przez Zarząd Spółki. 
Jeżeli prognozowane wyniki finansowe wskazują, że Spółka osiągnie wystarczający dochód do 
opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.  
 
Utrata wartości aktywów niefinansowych 

W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz stopę, 
którą przepływy dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów 
niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia 
dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń i 
okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach 
sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Spółki.  
 
 
Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości 
W 2017 roku dokonano zmian zasad rachunkowości. Do dnia 31 grudnia 2016 roku Spółka sporządzała 
sprawozdania okresowe i roczne zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Ustawę o rachunkowości. 
Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 kwietnia 2017 r., sprawozdanie 
finansowe za 2017 rok będzie pierwszym sprawozdaniem  finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.. 
W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano korekty okresu porównawczego 2016 roku. 
Wpływ dokonanych korekt na poszczególne pozycje aktywów, pasywów oraz rachunku zysków i strat 
został przedstawiony poniżej.  
Korekty innych całkowitych dochodów nie wystąpiły.  
W 2017 roku dokonano korekty zeznania podatkowego CIT-8 na kwotę 432 tys. PLN. Korektę 
zaprezentowano w pozycji zyski zatrzymane – korekta błędu z lat ubiegłych. 
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Ujawnienia dotyczące przejścia Spółki na MSSF (MSSF Nr 1) 
W związku z przejściem na MSSF na dzień 1.01.2016 roku dokonano oszacowania nowego kosztu 
nabycia dla środków trwałych na dzień przejścia na MSSF, dla 211 
grup 0, 1 i 2. Nowy koszt ustalono w oparciu o wartości godziwe opierając się na operatach szacunkowych 
niezależnych rzeczoznawców. 
 
W wyniku przekształcenia ustalone zostały nowe stawki amortyzacyjne, które są wyższe od dotychczas 
stosowanych (wzrost wartości poszczególnych środków trwałych przy jednoczesnym pozostawieniu 
niezmienionego okresu ekonomicznej użyteczności) W przypadku środków trwałych w pełni umorzonych 
dokonywano przypisania nadwyżki wartości godziwej nad wartością netto w proporcji wskazanej w 
operacie. W operacie wskazywano grupy środków trwałych, a w księgach widnieją składowe tych grup. 
Wartość doszacowaną rozdzielono w oparciu o udział wartości początkowej w sumie wartości 
początkowych dla danej grupy. Powstałe korekty będące skutkiem doprowadzenia wartości składników 
rzeczowych aktywów trwałych do wartości godziwej ujęte zostały bezpośrednio w niepodzielonym wyniku 
lat ubiegłych. W celu zapewnienia porównywalności danych dokonano korekt okresów porównawczych. 
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Korekty do zatwierdzonych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, tj. danych finansowych na dzień 1 stycznia 2016 r., 
stanowiący datę przejścia na MSSF: 

Lp. 
 

Opis korekty 
 

Kwota (w zł) 
 

Dekret 
 

Wpływ na wynik 

Wn Ma - + 

1 Ujęcie nadwyżki wartości godziwej nad wartością 
początkową środków trwałych (budynki i budowle) 

11 154 Środki trwałe Niepodzielony wynik finansowy 
(zysk/strata z lat ubiegłych)  

 

11 154 
Korekta z przejścia na 

MSSF - wynikowa 

2 Wyksięgowanie umorzenia środków trwałych (budynki i 
budowle) skalkulowanego do dnia przejścia na 

MSR/MSSF  

10 933 Środki trwałe Niepodzielony wynik finansowy 
(zysk/strata z lat ubiegłych)  

 

10 933 
Korekta z przejścia na 

MSSF - wynikowa 

3 Ujęcie nadwyżki wartości godziwej nad wartością 
początkową prawa wieczystego użytkowania gruntów  

20 262 Środki trwałe Niepodzielony wynik finansowy 
(zysk/strata z lat ubiegłych)  

 

21 752 
Korekta z przejścia na 

MSSF - wynikowa 

4 Wyksięgowanie umorzenia dla prawa wieczystego 
użytkowania gruntów niestanowiących inwestycji 
skalkulowanego do dnia przejścia na MSR/MSSF 

2 068 Środki trwałe Niepodzielony wynik finansowy 
(zysk/strata z lat ubiegłych)  

 

2 068 
Korekta z przejścia na 

MSSF - wynikowa 

5 Korekta prezentacji zmiany wartości godziwej 
nieruchomości inwestycyjnych (przeszacowanie wraz z 
wpływem rezerwy na odroczony podatek dochodowy) 

4 599 Kapitał z aktualizacji 
wyceny - zmniejszenie 

Niepodzielony wynik finansowy 
(zysk/strata z lat ubiegłych) - 

zwiększenie 

 

  
Korekta z przejścia na 
MSSF - prezentacyjna 

6 Wprowadzenie do ksiąg  umowa dzierżawy 
N/LU/2009/06/0003/I na PWUG w SSE Mielec 
wykazywanej dotychczas jako zobowiązanie 

pozabilansowe  

1 491 Środki trwałe Zobowiązania długoterminowe 
z tytułu leasingu finansowego 

 

  
Korekta z przejścia na 

MSSF - bilansowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwa: „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 31.12.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 24 / 90 

Korekty do zatwierdzonych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, tj. danych finansowych za rok kończący się 31 grudnia 
2016 r.  

Lp. Opis korekty Kwota (w zł) 
Dekret Wpływ na wynik 

Oznaczenie 
Wn Ma - + 

1 
Ujęcie nadwyżki wartości godziwej nad wartością 
początkową środków trwałych (budynki i budowle) 

11 108 Środki trwałe 
Niepodzielony wynik finansowy 

(zysk/strata z lat ubiegłych)  
  11 108 

Korekta z przejścia na 
MSSF - wynikowa 

2 
Wyksięgowanie umorzenia środków trwałych (budynki i 

budowle) skalkulowanego do dnia przejścia na 
MSR/MSSF  

10 933 Środki trwałe 
Niepodzielony wynik finansowy 

(zysk/strata z lat ubiegłych)  
  10 933 

Korekta z przejścia na 
MSSF - wynikowa 

3 
Ujęcie nadwyżki wartości godziwej nad wartością 

początkową prawa wieczystego użytkowania gruntów  
20 222 Środki trwałe 

Niepodzielony wynik finansowy 
(zysk/strata z lat ubiegłych)  

  20 222 
Korekta z przejścia na 

MSSF - wynikowa 

4 
Wyksięgowanie umorzenia dla prawa wieczystego 
użytkowania gruntów niestanowiących inwestycji 
skalkulowanego do dnia przejścia na MSR/MSSF 

2 068 Środki trwałe 
Niepodzielony wynik finansowy 

(zysk/strata z lat ubiegłych)  
  2 068 

Korekta z przejścia na 
MSSF - wynikowa 

6 
Wyksięgowanie amortyzacji dla środków trwałych (budynki 

i budowle)za okres od 01.01-31.12.2016 roku  
370 Środki trwałe Amortyzacja (WF)   370 

Korekta z przejścia na 
MSSF - wynikowa 

7 
Naliczenie amortyzacji dla środków trwałych (budynki i 

budowle) za okres od 01.01-31.12.2016 roku 
1 881 Amortyzacja (WF) Środki trwałe 1 881   

Korekta z przejścia na 
MSSF - wynikowa 

8 
Naliczenie amortyzacji dla prawa wieczystego 

użytkowania za okres od 01.01-31.12.2016 roku 
824 Amortyzacja (WF) Środki trwałe 824   

Korekta z przejścia na 
MSSF - wynikowa 

9 

Ujawnienie zobowiązania z tytułu umowy dzierżawy 
N/LU/2009/06/0003/I na PWUG w SSE Mielec 
wykazywanej dotychczas jako zobowiązanie 

pozabilansowe  

1 483 Środki trwałe 
Zobowiązania długoterminowe 
z tytułu leasingu finansowego 

    
Korekta z przejścia na 

MSSF - bilansowa 

10 
Korekta prezentacji zmiany wartości godziwej 

nieruchomości inwestycyjnych (przeszacowanie wraz z 
wpływem rezerwy na odroczony podatek dochodowy) 

4 599 
Kapitał z aktualizacji 

wyceny - zmniejszenie 

Niepodzielony wynik finansowy 
(zysk/strata z lat ubiegłych) - 

zwiększenie 
    

Korekta z przejścia na 
MSSF - prezentacyjna 
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SPRAWZODANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - 
AKTYWA 

31.12.2016 01.01.2016 

 Przed Korekty Po Przed Korekty Po 

Aktywa trwałe         

Wartość firmy 
          -    

Wartości niematerialne 
18 335   18 335 30 556   30 556 

Rzeczowe aktywa trwałe 
55 748 43 526 99 274 83 369 45 908 129 277 

Nieruchomości inwestycyjne 
            

Inwestycje w jednostkach zależnych 
            

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
            

Należności i pożyczki 
611   611 733   733 

Pochodne instrumenty finansowe 
            

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 
            

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
75   75 229   229 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
12 460   12 460 5 117   5 117 

Aktywa trwałe 
87 230 43 526 130 756 120 004 45 908 165 912 

Aktywa obrotowe 
            

Zapasy 
10 292   10 292 34 749   34 749 

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 
            

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 8 563   8 563 8 932   8 932 
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 

      1 642   1 642 
Pożyczki 

            
Pochodne instrumenty finansowe 

            
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 

            
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

217   217 778   778 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

672   672 53   53 
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży 5 683   5 683 5 683   5 683 

Aktywa obrotowe 
25 427   25 427 51 837   51 837 

Aktywa razem 
112 657 43 526 156 183 171 841 45 908 217 750 
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SPRAWZODANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - 
PASYWA 

31.12.2016 01.01.2016 

 Przed Korekty Po Przed Korekty Po 

Kapitał własny         

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej:             
Kapitał podstawowy 

4 426   4 426 4 426   4 426 
Akcje własne (-) 

            
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 45 534   45 534 45 534   45 534 
Pozostałe kapitały 

16 091 -4 599 11 493 16 091 -4 599 11 493 
Zyski zatrzymane: 

-64 925 46 641 -18 283 -41 449 49 016 7 568 
- zysk (strata) z lat ubiegłych 

-41 449 48 970 7 521 -4 207 49 016 44 810 
- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej -23 476 -2 329 -25 804 -37 242   -37 242 

 
1 127 42 043 43 170 24 603 44 418 69 020 

Udziały niedające kontroli 
            

Kapitał własny 
1 127 42 043 43 170 24 603 44 418 69 020 

Zobowiązania             

Zobowiązania długoterminowe             

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 
9 357   9 357 13 616   13 616 

Leasing finansowy 
10 256 1 483 11 739 11 305 1 491 12 796 

Pochodne instrumenty finansowe 
            

Pozostałe zobowiązania 
15 179   15 179 2 969   2 969 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
3 102   3 102 3 072   3 072 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 321   321 316   316 
Pozostałe rezerwy długoterminowe 

            
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

4 477   4 477 3 344   3 344 

Zobowiązania długoterminowe 
42 692 1 483 44 175 34 621 1 491 36 112 

       

Zobowiązania krótkoterminowe       
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SPRAWZODANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - 
PASYWA 

31.12.2016 01.01.2016 

 Przed Korekty Po Przed Korekty Po 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 47 029   47 029 97 429   97 429 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 

            
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 

17 152   17 152 9 607   9 607 
Leasing finansowy 

2 210   2 210 2 808   2 808 
Pochodne instrumenty finansowe 

            
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 1 335   1 335 2 005   2 005 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 

300   300 424   424 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

812   812 344   344 
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi  
do sprzedaży             

Zobowiązania krótkoterminowe 
68 838   68 838 112 617   112 617 

Zobowiązania razem 
111 530 1 483 113 013 147 239 1 491 148 729 

Pasywa razem 
112 657 43 526 156 183 171 841 45 908 217 750 
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 
Nr 

korekty 

od 01.01 do 31.12.2016 

 Przed Korekty Po 

Działalność kontynuowana    

Przychody ze sprzedaży 
 36 339   36 339 

Przychody ze sprzedaży produktów 
 33 408   33 408 

Przychody ze sprzedaży usług  
 292   292 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 
 2 639   2 639 

Koszt własny sprzedaży 
 22 810 223 23 033 

Koszt sprzedanych produktów 
7,8 20 638 223 20 861 

Koszt sprzedanych usług 
 39   39 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 
 2 133   2 133 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 
 13 306 -223 13 306 

Koszty sprzedaży 
 5 367   5 367 

Koszty ogólnego zarządu 
7,8 12 061 2 106 14 167 

Pozostałe przychody operacyjne 
 1 316   1 316 

Pozostałe koszty operacyjne 
 25 172   25 172 

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-) 
       

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
 -30 084 -2 329 -30 084 

Przychody finansowe 
 1 348   1 348 

Koszty finansowe 
 4 382   4 382 

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych 
metodą praw własności (+/-)        

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 
 -33 118 -2 329 -33 118 

Podatek dochodowy 
 -7 313   -7 313 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 
 -25 804 -2 329 -25 804 

Działalność zaniechana        

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 
       

Zysk (strata) netto 
 -23 476 -2 329 -25 804 

Zysk (strata) netto przypadający: 
       

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 
 -23 476 -2 329 -25 804 

- podmiotom niekontrolującym 
       

 
 

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I  
INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nr 

korekty 

od 01.01 do 31.12.2016 

 Przed Korekty Po 

Zysk (strata) netto -23 476 -2 329 -25 804 

Pozostałe całkowite dochody        

Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego       

Przeszacowanie rzeczowych aktywów trwałych        

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie 
przenoszonych do wyniku finansowego 

       

 Pozycje przenoszone do wyniku finansowego        

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:        

- zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych 
dochodach całkowitych 

       

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego        

         

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych: 

       

- zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych 
dochodach całkowitych 
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I  
INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nr 

korekty 

od 01.01 do 31.12.2016 

 Przed Korekty Po 

Zysk (strata) netto -23 476 -2 329 -25 804 

- kwoty przeniesione do wyniku finansowego        

- kwoty ujęte w wartości początkowej pozycji 
zabezpieczanych 

       

         

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za 
granicą 

       

Różnice kursowe przeniesione do wyniku 
finansowego – 

sprzedaż jednostek zagranicznych 

       

         

Udział w pozostałych dochodach całkowitych 
jednostek 

wycenianych metodą praw własności 

       

         

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji 
przenoszonych do wyniku finansowego 

       

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu        

Całkowite dochody  -23 476 -2 329 -25 804 

Całkowite dochody przypadające:        

- akcjonariuszom podmiotu dominującego  -23 476 -2 329 -25 804 

- podmiotom niekontrolującym        

 
 
Uzgodnienie kapitału własnego wykazywanego zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi 

zasadami rachunkowości z kapitałem własnym wykazywanym zgodnie z MSSF 

 

Uzgodnienie na dzień przejścia na MSSF, tj. na 1 stycznia 2016 

Kapitał własny według poprzednich zasad rachunkowości 24 603 

1. Ujęcie nadwyżki wartości godziwej nad wartością początkową środków trwałych (budynki i budowle) 11 154 

2. Wyksięgowanie umorzenia środków trwałych (budynki i budowle) skalkulowanego do dnia przejścia na 
MSR/MSSF  

10 933 

3. Ujęcie nadwyżki wartości godziwej nad wartością początkową prawa wieczystego użytkowania gruntów  21 752 

4. Wyksięgowanie umorzenia dla prawa wieczystego użytkowania gruntów niestanowiących inwestycji 
skalkulowanego do dnia przejścia na MSR/MSSF 

2 068 

7. Ujęcie nadwyżki wartości godziwej nad wartością początkową inwestycje krótkoterminowe przeniesienie na 
zysk strata lat ubiegłych 

4 599 

8. Korekta kapitału z tytułu aktualizacji  -4 599 

9. Ujawnienie zobowiązania z tytułu leasingu PWUG korygującego wpływ przeszacowania na wynik finansowy 
lat ubiegłych 

-1 491 

Kapitał własny według aktualnych zasad rachunkowości 69 020 

 
 
 
 
 

Uzgodnienie na dzień zakończenia ostatniego okresu prezentowanego w ostatnim sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym zgodnie z wcześniej stosowanymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, tj. na 31 grudnia 2016 
r. 

Kapitał własny według poprzednich zasad rachunkowości 1 127 

1. Ujęcie nadwyżki wartości godziwej nad wartością początkową środków trwałych (budynki i budowle) 11 108 

2. Wyksięgowanie umorzenia środków trwałych (budynki i budowle) skalkulowanego do dnia przejścia na 
MSR/MSSF  

10 933 

3. Ujęcie nadwyżki wartości godziwej nad wartością początkową prawa wieczystego użytkowania gruntów  21 752 

4. Wyksięgowanie umorzenia dla prawa wieczystego użytkowania gruntów niestanowiących inwestycji 
skalkulowanego do dnia przejścia na MSR/MSSF 

2 068 
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5. Wyksięgowanie amortyzacji dla środków trwałych (budynki i budowle) za okres od 01.01-31.12.2016 roku  370 

6. Naliczenie amortyzacji dla środków trwałych (budynki i budowle) za okres od 01.01-31.12.2016 roku -1 881 

7. Naliczenie amortyzacji dla prawa wieczystego użytkowania za okres od 01.01-31.12.2016 roku -824 

7. Ujęcie nadwyżki wartości godziwej nad wartością początkową inwestycje krótkoterminowe przeniesienie na 
zysk strata lat ubiegłych 

4 599 

8. Korekta kapitału z tytułu aktualizacji  -4 599 

9. Ujawnienie zobowiązania z tytułu umowy dzierżawy N/LU/2009/06/0003/I na PWUG w SSE Mielec 
(wykazywanej dotychczas jako zobowiązanie pozabilansowe)  korygującego wpływ przeszacowania na wynik 
finansowy lat ubiegłych 

-1 483 

Kapitał własny według aktualnych zasad rachunkowości 43 170 

 
 

 
1. Segmenty operacyjne 

 
Spółka dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

 Segment A segment osoczowy,  
 Segment B tradycyjny. 

 
  
 
W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych oraz 
aktywach segmentów operacyjnych. 
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  Segment A Segment B Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku     

Przychody od klientów zewnętrznych 1 780 29 625   31 404 

Przychody ze sprzedaży między segmentami         

Przychody ogółem 1 780 29 625   31 404 

Wynik operacyjny segmentu -12 835 17 689   4 854 

Pozostałe informacje:         

Amortyzacja 343 5 907   6 249 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 10 870     10 870 

Aktywa segmentu operacyjnego 69 120 957   121 027 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego  536   536 

 za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku         

Przychody od klientów zewnętrznych 5 550 30 789   36 339 

Przychody ze sprzedaży między segmentami         

Przychody ogółem 5 550 30 789   36 339 

Wynik operacyjny segmentu -19 713 -10 371   -30 084 

Pozostałe informacje:         

Amortyzacja 685 5 652   6 338 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych 6 784     6 784 

Aktywa segmentu operacyjnego 32 707 123 476   156 183 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego   1 188   1 188 
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Uzgodnienie łącznych wartości przychodów, wyniku oraz aktywów  segmentów operacyjnych z analogicznymi 
pozycjami sprawozdania finansowego Spółki przedstawia się następująco: 

 

  
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Przychody segmentów     

Łączne przychody segmentów operacyjnych 31 404 36 339 

Przychody nie przypisane do segmentów     

Wyłączenie przychodów z transakcji pomiędzy segmentami     

Przychody ze sprzedaży 31 404 36 339 

Wynik segmentów     

Wynik operacyjny segmentów 4 854 -30 084 

Korekty:     

Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów     

Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-)     

Wyłączenie wyniku z transakcji pomiędzy segmentami     

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 854 -30 084 

Przychody finansowe 788 1 348 

Koszty finansowe (-) -3 960 -4 382 

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą 
praw własności (+/-)     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 682 -33 118 

 

  31.12.2017 31.12.2016 

Aktywa segmentów     

Łączne aktywa segmentów operacyjnych 121 027 156 183 

Aktywa nie alokowane do segmentów     

Wyłączenie transakcji pomiędzy segmentami     

Aktywa razem 121 027 156 183 

 
2. Przejęcia oraz utrata kontroli nad jednostkami zależnymi 

 
Nie dotyczy 
 



Nazwa grupy kapitałowej: „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 31.12.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 33 / 90 

3. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 

 
 
Nie dotyczy 
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Zobowiązania warunkowe Spółki za całość lub część zobowiązań jednostek stowarzyszonych zaprezentowano w 
nocie nr 27. 

 

Inwestycje w jednostkach strukturyzowanych podlegających i niepodlegających konsolidacji 
Spółka nie posiada inwestycji w jednostkach strukturyzowanych. 

 

4. Wartość firmy 

 
Nie dotyczy 
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5. Wartości niematerialne 

 
Wartości niematerialne użytkowane przez Spółkę obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, wytworzone we własnym zakresie prace rozwojowe 
oraz pozostałe wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego oddane do użytkowania prezentowane są w pozycji „Wartości niematerialne 
w trakcie wytwarzania”.  

 

        
WARTOŚCI NIEMATERIALNE            

 

  Znaki towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2017               

Wartość bilansowa brutto 95 151 2 336 2 035   16 020 20 637 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -95 -84 -1 175 -1 937     -3 291 

Wartość bilansowa netto 0 66 1 161 98 0 16 020 17 346 

Stan na 31.12.2016               

Wartość bilansowa brutto 95 26 1 515 2 035   17 102 20 773 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -95 -26 -506 -1 811     -2 438 

Wartość bilansowa netto 0 0 1 010 224 0 17 102 18 335 

 
 

        
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH       

  
Znaki 

towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku     1 010 224   17 102 18 335 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych             0 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)             0 

Sprzedaż spółki zależnej (-)             0 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)             0 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)     954     -1 090 -136 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)             0 
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Amortyzacja (-)     -728 -126     -853 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)             0 

Odwrócenie odpisów aktualizujących             0 

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)             0 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 roku 0 0 1 235 98 0 16 012 17 346 

 za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku 0 0 1 317 350 0 28 915 30 582 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych 0 0 0 0 0 0 0 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 0 0 0 0 0 505 505 

Sprzedaż spółki zależnej (-) 0 0 0 0 0 0 0 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) 0 0 0 0 0 0 0 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) 0 0 0 0 0 -12 318 -12 318 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 

Amortyzacja (-) 0 0 -308 -126 0 0 -434 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) 0 0 0 0 0 0 0 

Odwrócenie odpisów aktualizujących 0 0 0 0 0 0 0 

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-) 0 0 0 0 0 0 0 

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2016 roku 0 0 1 010 224 0 17 102 18 335 

 



Nazwa: „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 31.12.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: 
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano 
inaczej) 

 

 37 / 90 

Zaliczki wpłacone na licencję na produkty krwiopochodne Spółka wykazała w sprawozdaniu finansowym w 
wartościach niematerialnych i prawnych w kwocie 16 020 tys. zł.  
W celu przeprowadzenia testu na utratę wartości tego składnika aktywów, Spółka zleciła firmie doradczej 
przygotowanie modelu finansowego, który zakłada wykorzystanie posiadanych licencji do prowadzenia działalności 
polegającej na dystrybucji na terenie Polski leków wytwarzanych w oparciu o posiadane licencje  LFB 
Biomedicaments SA (LFB), w zakładach produkcyjnych LFB (konfekcjonowanie usługowe).  Wycena sporządzona 
metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych potwierdza wartość posiadanych licencji. 
Spółka prowadzi rozmowy z LFB, które potwierdzają zainteresowanie stron uruchomieniem współpracy w opisanym 
wyżej zakresie.  W dniu 19 lipca odbyło się spotkanie w tej sprawie w siedzibie LFB. W piśmie z dnia 13 listopada 
2017 roku, LFB potwierdziło gotowość podpisania aneksu do Umowy Licencyjnej i kontynuacji współpracy. 
Podkreślono, że usługowe frakcjonowanie osocza w zakładach LFB będzie możliwe od roku 2019, po 
wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wszystkich warunków biznesowych.  
Biorąc powyższe pod uwagę Spółka uważa  za właściwą wartość licencji wykazaną w aktywach w pozycji wartości 
niematerialne i prawne 
Spółka wykorzystuje w działalności składniki wartości niematerialnych, których okres użytkowania jest nieokreślony 
(patrz punkt dotyczący zasad rachunkowości). Wartość bilansowa tych składników na dzień 31.12.2017 wynosiła 
16.020. PLN (2016 rok: 16.020 tys. PLN) i obejmowała licencje na wytwarzanie produktów krwiopochodnych z firmy 
LFB.  
W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka przeprowadziła coroczny test na utratę wartości tych składników, 
który nie wykazał konieczności objęcia ich odpisem aktualizującym.  
Spółka w 2017 roku nie poniosła nakładów na WNIP 
 
Amortyzacja wartości niematerialnych została zaprezentowana w sprawozdaniu z wyniku w następujących 
pozycjach: 

   
AMORTYZACJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH     

  
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Koszt własny sprzedaży 110 110 

Koszty ogólnego zarządu 743 324 

Koszty sprzedaży     

Inne     

Amortyzacja wartości niematerialnych razem 853 434 

 
 
W 2017, jak również w 2016 roku Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości.  
 
Na dzień 31.12.2017 wartości niematerialne nie stanowiły zabezpieczenia zobowiązań Spółki.  
 
W 2017 roku Spółka nie zawarła żadnej umowy inwestycyjnej, na mocy której zobowiązała się nabyć w przyszłości 
składnik aktywów. W 2016 Spółka nie posiadała podobnych zobowiązań umownych. 
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6. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE            

 

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2017               

Wartość bilansowa brutto 20 526 25 632 33 718 947 2 046 17 588 100 457 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -1 014 -4 140 -20 681 -651 -1 763   -28 251 

Wartość bilansowa netto 19 512 21 492 13 036 296 283 17 588 72 206 

Stan na 31.12.2016               

Wartość bilansowa brutto 23 389 41 423 37 870 1 463 1 977 19 269 125 391 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -390 -2 698 -20 438 -811 -1 780   -26 117 

Wartość bilansowa netto 22 999 38 726 17 432 652 197 19 269 99 274 

 
 

 

        
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH       

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 22 999 38 726 17 432 652 197 19 269 99 274 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych             0 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   180 258   157 3 376 3 970 

Sprzedaż spółki zależnej (-)             0 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)       -516 -89 -1 683 -2 288 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) -2 863 -9 491 -3 393       -15 747 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)             0 

Amortyzacja (-) -772 -1 762 -3 483 -259 -68   -6 343 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)   -6 479 -1 017     -3 374 -10 870 

Odwrócenie odpisów aktualizujących 148 319 3 239 419 84   4 210 

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)             0        
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Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 roku 19 512 21 492 13 036 296 283 17 588 72 206 

 za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2016 roku 0 23 453 20 831 1 001 190 37 900 83 375 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych             0 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)  72 201   69   343 

Sprzedaż spółki zależnej (-)             0 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)   -64 -168 -89 -111 287 -145 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.) -432 -6       -17 849 -18 286 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-) 21 706 11 154         32 860 

Amortyzacja (-) -822 -1 913 -2 754 -295 -62   -5 846 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)  -4 919 -795    -1 070 -6 784 

Odwrócenie odpisów aktualizujących 2 547 10 948 116 36 111   13 758 

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)             0 

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2016 roku 22 999 38 726 17 432 652 197 19 269 99 274 
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W aktywach Spółki na dzień bilansowy wykazywane są w środkach trwałych dwie linie produkcyjne, których 
producentem jest I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.  (dalej IMA) o łącznej wartości 11 966 tys. zł. Linie 
te zostały zaprojektowane i wykonane w roku 2016, zgodnie z obowiązującymi w farmacji wymaganiami GMP, 
przez wiodącego producenta tej branży. Urządzenia IMA są  nowoczesne, 
mogą być wykorzystane w dalszej działalności operacyjnej, a przewidywane korzyści ekonomiczne z ich 
wykorzystania w pełni uzasadniają aktualną wartość bilansową  
 
Linie IMA mogą zostać wykorzystane do mycia, sterylizacji i depyrogenizacji opakowań szklanych w różnych 
formatach. Ich uniwersalny charakter potwierdza producent w dokumentacji technicznej , potwierdzają to też analizy 
własne przygotowane przez Spółkę.  
 
Możliwość wykorzystania linii IMA przewiduje Plan Techniczny Technologiczny przedstawiony Spółce przez 
zewnętrznego doradcę, przygotowującego projekt nowego zakładu produkcyjnego Spółki. Linie IMA zostały 
uwzględnione w ciągach produkcyjnych na Wydziale Szczepionek i odpowiednio wrysowane w przygotowane 
schematy. 
 
W celu przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywa, przy udziale doradcy, przygotowano odpowiedni plan 
finansowy zakładający rozbudowę mocy produkcyjnych w nowym zakładzie, w tym w szczególności na Wydziale 
Szczepionek.. Z przeprowadzonych analiz wynika, że leki produkowane na Wydziale Szczepionek : szczepionka 
przeciwgruźlicza BCG i lek na raka pęcherza Onko BCG, są lekami o najwyższej rentowności w portfelu Spółki. 
Jak wynika z przygotowanego modelu, wyniki operacyjne i przepływy środków pieniężnych związane z 
wykorzystanie tego składnika aktywów uzasadniają jego wartość bilansową. 
 
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została ujęta w następujących pozycjach sprawozdania z wyniku i 
sprawozdania z sytuacji finansowej: 
 

   
AMORTYZACJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH     

  
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Koszt własny sprzedaży 3 419 4 375 

Koszty ogólnego zarządu 2 767 1 290 

Koszty sprzedaży 158 182 

Cena nabycia (koszt wytworzenia) innych aktywów     

Inne     

Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 6 343 5 846 

 

W 2017 roku Spółka dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na kwotę 10.870 tys. PLN ( (2016 

rok: 6.784 tys. PLN), które zostały ujęte w sprawozdaniu z wyniku w pozycji „Pozostałych kosztów operacyjnych” 
(patrz nota nr 21). Odpisem aktualizującym objęto nieruchomości i urządzenia zlokalizowane w SSE MIELEC. 
Główną przyczyną utraty wartości tych aktywów było doprowadzenie wartości ww. aktywów do ceny sprzedaży  
 
 

   
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE STANOWIĄCE ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności układowej 
wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wyniku 
zawartego układu z 10-06-2016 r objętej porozumieniem z 21-09-
2017 r. 

33 000   

Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie umowy leasingu 
operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124  zawartej z PKO Leasing dnia 
12-06-2009r 

  2 500 

Hipoteka umowna  stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności 
wobec Banku Millennium wynikającej z: umowy o kredyt w rachunku 
bieżącym  nr 7688/14/400/04, umowy o kredyt obrotowy nr 
7689/14/400/04,umowy o linię na akredytywy dokumentowe nr 
7690/14/424/04, umowy faktoringowej nr 2828 z 11-09-2014r.,  
wierzytelności z weksli in blanco wypełnionych do kwoty: 46  155 
tyś. zł, 3 655 tyś. zł, 10862,8  tyś. zł  zgodnie z deklaracjami 
wekslowymi wystawionymi na zabezpieczenie w/w umów. 

24 500 46 155 
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Hipoteka stanowiąca zabezpieczenie umowy leasingu 
operacyjnego nr L/LU/2009/06/0003 zawartej z PKO Leasing dnia 
12-06-2009r 

  10 000 

Umowa przewłaszczenia urządzeń podpisana z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony ŚRODOWISKA I Gospodarki Wodnej 
stanowiąca zabezpieczenie umowy pożyczki nr 95/2015/P/OA 

  1 564 

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy 
ruchomych 

  5 070 

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych razem 57 500 65 289 

 

Na dzień 31.12.2017 rzeczowe aktywa trwałe o wartości bilansowej 57 500 tys. PLN, (2016 rok: 65 289 tys. PLN) 

stanowiły zabezpieczenie zobowiązań Spółki. Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie 
nr 9.6. 

 
W 2017 roku Spółka nie zawierała żadnych umów inwestycyjnych, na mocy których zobowiązała się nabyć w 

przyszłości składnik aktywów. Na koniec 2016 roku Spółka nie posiadała podobnych zobowiązań umownych.  

 
 
7. Aktywa w leasingu 

 

7.1. Leasing finansowy 

Spółka jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu finansowego. Wartość 
bilansowa aktywów będących przedmiotem umów leasingu finansowego przedstawia się następująco:  
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WARTOŚĆ BILANSOWA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH W LEASINGU FINANSOWYM        

 

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2017               

Wartość bilansowa brutto 0 0 400 530   3 376 4 306 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące 0 0 -208 -292     -500 

Wartość bilansowa netto 0 0 192 239 0 3 376 3 806 

Stan na 31.12.2016               

Wartość bilansowa brutto 2 863 20 890 4 430 1 426   0 29 609 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -99 -5 132 -1 967 -774     -7 972 

Wartość bilansowa netto 2 764 15 758 2 463 652 0 0 21 637 

 
Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień bilansowy wynoszą: 
 

     
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO    

 

  

Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne w okresie: 

do 1 roku 
od 1 roku do 5 

lat 
powyżej 5 lat razem 

Stan na 31.12.2017         

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 497 1 966 1 502 3 966 
Koszty finansowe (-) -116 -393 96 -413 

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych 381 1 573 1 599 3 553 

Stan na 31.12.2016         

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 3 080 12 923   16 003 
Koszty finansowe (-) -788 -1 266   -2 054 

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych 2 293 11 657 0 13 949 
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CHARAKTERYSTYKA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH (LEASING) WYCENIANYCH WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO 
KOSZTU      

  Waluta Oprocentowanie 
Termin 

wymagalności 

Wartość bilansowa Zobowiązanie 

w walucie w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 31.12.2017               

Umowy leasingu do 3 lat PLN zmienne WIBOR3M + stała marża    -    248 230 18 

Umowy leasingu powyżej 3 lat PLN zmienne 30.09.2023  -    3 353 290 3 016 

Leasing finansowy na dzień 31.12.2017 3 601 520 3 034 

Stan na 31.12.2016               

Umowy leasingu do 3 lat PLN zmienne WIBOR3M + stała marża    -    2 903 1 685 1 218 

Umowy leasingu powyżej 3 lat PLN  zmienne 20.02.2020 -    11 046 525 10 521 

Leasing finansowy na dzień 31.12.2016 13 949 2 210 11 739 
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OPIS ZNACZĄCYCH UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO 

  

Umowa leasingu 13/03380/LO z dnia 24.09.2013. Przedmiotem umowy jest Maszyna poligraficzna WORKHOLDING INK-JET TSD10CD. Wartość początkowa 113.267,83 PLN. Spłata do dnia 
30.04.2018 roku. Leasingobiorca ma prawo wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową. 

Umowa leasingu 15/03768/LO z dnia 21.08.2015. Przedmiotem umowy jest SAMOCHÓD OSOBOWY RENAULT SCIENIC III 13-SCIENIC 1,5DCI LIMIT . Wartość początkowa 58.838,21 PLN. 
Spłata do dnia 30.09.2018 roku. Leasingobiorca ma prawo wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową. 

Umowa leasingu 15/03767/LO z dnia 21.08.2015. Przedmiotem umowy jest SAMOCHÓD OSOBOWY RENAULT KADJAR 15-KADJAR 1,6 DCI ENERG. Wartość początkowa 72.357,73 PLN. 
Spłata do dnia 30.09.2018 roku. Leasingobiorca ma prawo wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową. 

Umowa leasingu 14/03023/LO z dnia 04.07.2014. Przedmiotem umowy jest SAMOCHÓD OSOBOWY MAZDA 6 SEDAN 12-62.0 SKYMOTION. Wartość początkowa 80.032,52 PLN. Spłata do 
dnia 30.06.2018 roku. Leasingobiorca ma prawo wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową. 

Umowa leasingu 15/01177/LO z dnia 19.03.2015. Przedmiotem umowy jest SAMOCHÓD OSOBOWY MAZDA 6 SEDAN 12-62.0 SKYMOTION. Wartość początkowa 80.032,52 PLN. Spłata do 
dnia 28.02.2019 roku. Leasingobiorca ma prawo wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową. 

Umowa leasingu 15/00253/LO z dnia 26.01.2015. Przedmiotem umowy jest SAMOCHÓD OSOBOWY CITROEN BERLINGO 121,6 HDI SED. Wartość początkowa 80.032,52 PLN. Spłata do 
dnia 31.01.2018 roku. Leasingobiorca ma prawo wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową. 

Umowa leasingu K188273 z dnia 30.09.2014. Przedmiotem umowy jest MELEX. Wartość początkowa 37.600,00 PLN. Spłata do dnia 30.09.2018 roku. Leasingobiorca ma prawo wykupu 
przedmiotu leasingu za wartość końcową. 

Umowa dzierżawy DI/3/1/2014 aneks z dnia 03.08.2017. Przedmiotem umowy są maszyny i urządzenia na nowotworzony wydział Distreptazy. Wartość początkowa 3.375.609,76 PLN. Spłata 
do dnia 30.09.2023roku. Leasingobiorca ma prawo wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową. 

Umowa leasingu K188273 z dnia 01.12.2014. Przedmiotem umowy jest SAMOCHÓD CIĘŻAROWY 3,5 RENAULT MASTER. Wartość początkowa 37.600,00 PLN. Spłata do dnia 30.09.2018 
roku. Leasingobiorca 122 430,49 ma prawo wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową. 

 
Do najistotniejszych umów leasingu finansowego należy leasing urządzeń w nowotworzonym wydziale DISTREPTAZY o wartości początkowej przedmiotu leasingu 3.376 tys. 
PLN. Umowa leasingu została zawarta w dniu 03.08.2017 na okres 10 lat, po upłynięciu których Spółka ma prawo nabyć przedmiot leasingu na własność. Raty leasingu 
oprocentowane są zmienną stopą procentową kalkulowaną w oparciu o WIBOR. Zabezpieczeniem spłaty rat leasingu jest weksel in blanco  Szczegółowy wykaz zabezpieczeń 
spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę Kapitałową przedstawiono w nocie nr 9.6. Umowa leasingu nie nakłada na Spółkę dodatkowych wymogów, np. utrzymywania 
wskaźnika zadłużenia na określonym  poziomie. 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie ujęto żadnych kosztów z tytułu warunkowych opłat leasingowych oraz nie występują opłaty subleasingowe, ponieważ aktywa 
użytkowane są wyłącznie przez Spółkę.  
 

7.2. Leasing operacyjny 

Spółka jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu operacyjnego. Wartość przyszłych minimalnych opłat leasingowych z tytułu 
nieodwołalnego leasingu operacyjnego przedstawia się następująco:  
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów nieodwołalnego leasingu operacyjnego: 

Płatne w okresie  do 1 roku 191 212 
Płatne w okresie  od 1 roku do 5 lat     
Płatne powyżej 5 lat     

Razem -    -    
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W 2017 roku Spółka ujęła w sprawozdaniu z wyniku koszty opłat z tytułu leasingu operacyjnego na kwotę 288 tys. PLN  (2016 rok: 1 015 tys. PLN). Kwota ta obejmuje wyłącznie 
minimalne opłaty leasingu. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły opłaty warunkowe oraz opłaty subleasingowe. 
 
Do najistotniejszych umów leasingu operacyjnego należy leasing samochodów. Umowa leasingu została zawarta w dniu 01.12.2016 roku  na czas nieokreślony. Spółka nie 
posiada możliwości wykupu przedmiotu leasingu po upłynięciu okresu, na który została zawarta umowa. Wzrost opłat leasingu w kolejnych latach uzależniony jest od wskaźnika 
inflacji. Umowa nie jest zabezpieczona na majątku Spółki. 
 
Spółka nie występuje w roli leasingodawcy z tytułu umów leasingu operacyjnego, na mocy których wynajmuje nieruchomości inwestycyjne. Stosowne ujawnienia dotyczące 
uzyskiwanych opłat leasingowych zostały zaprezentowane w nocie nr 8. 
 
 
 
8. Nieruchomości inwestycyjne 

Nie dotyczy 
 
9. Aktywa oraz zobowiązania finansowe 

 

9.1. Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych 

Wartość aktywów finansowych prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 

1 – pożyczki i należności (PiN) 5 - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS) 

2 - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do obrotu 
(AWG-O) 6 - instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 

3 - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - wyznaczone przy 
początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej (AWG-W) 7 - aktywa poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39) 

4 - inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (IUTW)  

 

          
AKTYWA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSR 39       

 

  Nota 
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 

Razem 
PiN AWG-O AWG-W IUTW ADS IPZ Poza MSR39 

Stan na 31.12.2017                   

Aktywa trwałe:                     

Należności i pożyczki 9.2 515           31 546 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3               0 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9.4               0 

Aktywa obrotowe:                   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 12 6 721             6 721 

Pożyczki 9.2               0 
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Pochodne instrumenty finansowe 9.3               0 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9.4               0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 2 319            2 319 

Kategoria aktywów finansowych razem   9 554 0 0 0 0 0 31 9 585 

Stan na 31.12.2016                   

Aktywa trwałe:                     

Należności i pożyczki 9.2 515           96 611 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3               0 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9.4               0 

Aktywa obrotowe:                   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 12 8 563             8 563 

Pożyczki 9.2               0 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3               0 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9.4               0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 672            672 

Kategoria aktywów finansowych razem   9 749 0 0 0 0 0 96 9 846 

 
 
Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej odnosi się do następujących kategorii instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 

1 - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - przeznaczone do 
obrotu (ZWG-O) 

4 - instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 

2 - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik - wyznaczone przy 
początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej (ZWG-W) 

5 - zobowiązania poza zakresem MSR 39 (Poza 
MSR39) 

3 - zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu (ZZK)  

 

        
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSR 39    

  Nota 
*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 

ZWG-O ZWG-W ZZK IPZ Poza MSR39   

Stan na 31.12.2017               

Zobowiązania długoterminowe:   9.5 

      

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 7 
  

7 459 
  

7 459 

Leasing finansowy 9.2 

  
3 034 

  
3 034 

Pochodne instrumenty finansowe 18 

      

Pozostałe zobowiązania  

  
22 036 

  
22 036 

Zobowiązania krótkoterminowe: 18 
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 9.5 

  
18 772 

 
1 344 20 116 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 7 

  
2 881 

  
2 881 

Leasing finansowy 9.2 

  
520 

  
520 

Pochodne instrumenty finansowe   

      

Kategoria zobowiązań finansowych razem   

  
54 702 

 
1 344 56 045 

Stan na 31.12.2016   

      

Zobowiązania długoterminowe:   9.5 

      

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 7 
  

9 357 
  

9 357 

Leasing finansowy 9.2 
  

11 739 
  

11 739 

Pochodne instrumenty finansowe 18 

      

Pozostałe zobowiązania  

  
15 179 

  
15 179 

Zobowiązania krótkoterminowe: 18 

      

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 9.5 

  
45 865 

 
1 164 47 029 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 7 

  
17 152 

  
17 152 

Leasing finansowy 9.2 

  
2 210 

  
2 210 

Pochodne instrumenty finansowe 9.5 

      

Kategoria zobowiązań finansowych razem   

  
101 502 

 
1 164 102 667 
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9.2. Należności i pożyczki 

Spółka dla celów prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyodrębnia klasę należności i pożyczek (MSSF 
7.6). W części długoterminowej należności i pożyczki prezentowane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w 
jednej pozycji. W części krótkoterminowej Spółka, zgodnie z wymogami MSR 1, odrębnie prezentuje należności z 
tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej z klasy należności i 
pożyczek przedstawia poniższa tabela. Ujawnienia odnoszące się do należności zamieszczone są w nocie nr 12. 
 

   
NALEŻNOŚCI I POŻYCZKI     

  31.12.2017 31.12.2016 

Aktywa trwałe:       

Należności 31 96 

Pożyczki 515 515 

Należności i pożyczki długoterminowe 546 611 

Aktywa obrotowe:     

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 6 721 8 563 

Pożyczki     

Należności i pożyczki krótkoterminowe 6 721 8 563 

Należności i pożyczki, w tym: 7 266 9 174 

należności (nota nr 12) 6 751 8 659 

pożyczki (nota nr 9) 515 515 

 
Udzielone pożyczki wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy 
procentowej. Wartość bilansowa pożyczek uważana jest za rozsądne przybliżenie wartości godziwej (patrz nota nr 
9.8 dotycząca wartości godziwej).  
 
 

      
CHARAKTERYSTYKA POŻYCZEK (RYZYKA)        

  Waluta 
Wartość bilansowa 

Oprocentowanie Termin spłaty 
w walucie w PLN 

Stan na 31.12.2017           

Pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem PLN -    515 

 WIBOR 
1M+marża 3,9 w 
stosunku 
rocznym 12.06.2020 

Pożyczki razem wg stanu na dzień 31.12.2017 515   
Stan na 31.12.2016           

Pożyczki ze zmiennym oprocentowaniem PLN -    515 

 WIBOR 
1M+marża 3,9 w 
stosunku 
rocznym 12.06.2020 

…. ….         

Pożyczki razem wg stanu na dzień 31.12.2016 515   
 
Na dzień 31.12.2017 pożyczka udzielona w PLN o wartości bilansowej 515 tys. PLN (2016 rok: 515 tys. PLN) 
oprocentowana była zmienną stopą procentową ustalaną w oparciu o WIBOR 1M z narzutem marży 3,9 p.p. 
Terminy spłaty pożyczki przypadaj na 12.06.20120. Spółka nie udzieliła pożyczek walutowych w EUR.  
 
Zmiana wartości bilansowej pożyczek, w tym odpisów aktualizujących ich wartość, przedstawia się następująco: 
 

   
ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ POŻYCZEK     

  
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Wartość brutto     

Saldo na początek okresu 515 488 

Połączenie jednostek gospodarczych     
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Kwota pożyczek udzielonych w okresie     

Odsetki naliczone efektywną stopą procentową 0 27 

Spłata pożyczek wraz z odsetkami (-)     

Sprzedaż jednostek zależnych (-)     

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Wartość brutto na koniec okresu 515 515 

Odpisy z tytułu utraty wartości     

Saldo na początek okresu     

Odpisy ujęte jako koszt w okresie     

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)     

Odpisy wykorzystane (-)     

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu 0 0 

Wartość bilansowa na koniec okresu 515 515 

 
Spółka nie dokonała odpisów aktualizujących wartość pożyczek . 
 

9.3. Pochodne instrumenty finansowe 

Spółka nie posiada finansowych instrumentów pochodnych 

9.4. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 

Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w sprawozdaniu finansowym prezentuje 
poniższa tabela: 
 

  

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu:         

Kredyty w rachunku kredytowym 1 084 10 846 678 9 069 

Kredyty w rachunku bieżącym   3 571     

Pożyczki 694 1 135 481 288 

Dłużne papiery wartościowe 1 103 1 599 6 300   

Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu 2 881 17 152 7 459 9 357 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne razem 2 881 17 152 7 459 9 357 
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Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 
Spółka nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez wynik. Wszystkie kredyty, 
pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą kredytów, pożyczek i innych 
instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 9.8. 
 
Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Spółka Kapitałowa z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych prezentuje 
poniższa tabela (patrz również nota nr 28 dotycząca ryzyk): 
 

  Waluta Oprocentowanie 
Termin 

wymagalności 

Wartość bilansowa Zobowiązanie 

w walucie w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 31.12.2017               

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. EUR Euribor 3M+4 p.p 2019-08-31  1 762 1 084 678 
Umowa pożyczki nr PDL0615B z 01.07.2015 IBM Polska 

Sp. Z o.o.    2017-07-01  169 169   

Umowa pożyczki z dnia 11.08.2014 Klif sp. zoo PLN 6,5% w skali roku 2017-08-31 -    185 185   

Umowa pożyczki z dnia 18.02.2014 Klif sp. zoo  PLN 6,5% w skali roku 2017-08-31 -    260 260   

Umowa pożyczki nr 95/2015/P/OA WFOŚIGW   

6,5% w skali 
roku 2023-08-31   562 80 481 

Obligacje PLN 
WIBOR 6M plus 
marża 5,50 p.p 2019-08-31 -     7 403 1 103 6 300 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2017 10 340 2 881 7 459   

Stan na 31.12.2016               

Kredyt w rachunku bieżącym Umowa nr 7688/14/400/04 
Millennium Bank SA  PLN 

WIBOR 1M, plus 
marża Banku 1,5 
p.p, prowizja 
administracyjna 
0,10% , prowizja 
od 
zaangażowania 
w ciągu roku 
0,35% 2017-10-10   2 099 2 099   

Kredyt w rachunku bieżącym Umowa nr  84 1020 3147 
0000 8602 0108  8624  PKO BP PLN 

WIBOR 1M  plus 
stała marża 
banku w 
wysokości 1,66 
p.p 2017-07-13   1 472 1 472   

Kredyt w rachunku kredytowym Umowa nr 
7689/14/400/04 Millennium Bank SA PLN 

WIBOR 3M, plus 
marzą Banku 1,8 
p.p., prowizja 
przygotowawcza 
0,30%, prowizja 
administracyjna 
0,10% 2017-08-31   2 224 2 224   
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Kredyt w rachunku kredytowym na spłatę linii akredytywy 
Millennium Bank SA porozumienie 9450/16/DNG EUR 

WIBOR 3M, plus 
marża Banku 1,8 
p.p., prowizja 
przygotowawcza 
0,30%, prowizja 
administracyjna 
0,10%   2 155 6 436 6 436   

Kredyt w rachunku bieżącym Umowa nr  84 1020 3147 
0000 8602 0108  8624  PKO BP PLN 

WIBOR 1M  plus 
stała marża 
banku w 
wysokości 1,66 
p.p 2017-07-13   1 035 1 035   

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. EUR 
 Euribor 3M+4 
p.p 2019-08-31 682 3 019 1 150 1 869 

Umowa pożyczki nr 95/2015/P/OA WFOŚIGW PLN   2023-08-31   557 557   

Umowa pożyczki z dnia 11.08.2014 Klif sp. Zoo PLN 6,5% w skali roku 2017-08-31   185 185   

Umowa pożyczki z dnia 18.02.2014 Klif sp. Zoo PLN 6,5% w skali roku 2017-08-31   260 260   
Umowa pożyczki nr PDL0615B z 01.07.2015 IBM Polska 

Sp. Z o.o. PLN  2017-07-01   421 133 288 

Obligacje PLN 
 WIBOR 6M plus 
marża 5,50 p.p 2019-08-31   8 799 1 599 7 200 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2016 26 509 17 152 9 357 

 
Większość kredytów oprocentowana jest na bazie zmiennych stóp procentowych w oparciu o referencyjną stopę WIBOR 3M, która według stanu na dzień 31.12.2017 kształtowała 
się na poziomie 1,52%  (31.12.2016 rok 1,53 %). 
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Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez wynik 
Na dzień 31.12.2017 Spółka nie posiadała zobowiązań do wyceny w wartości godziwej przez wynik 

 

9.5. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

Zaciągnięte przez Spółkę zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, innych instrumentów dłużnych oraz z tytułu 
leasingu finansowego objęte są następującymi zabezpieczeniami spłaty (według stanu na dzień bilansowy): 
 

   
UDZIELONE ZABEZPIECZENIA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (WG RODZAJU)  

 

Rodzaj zabezpieczenia 

Wartość zabezpieczenia (tys. 
PLN) 

31.12.2017 31.12.2016 

Hipoteka umowna na nieruchomościach 57 500 58 655 

Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach     

Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach 1 564 6 634 

Zastaw na posiadanych udziałach oraz akcjach spółek     

Zastaw rejestrowy na zapasach oraz umowy przewłaszczenia zapasów     

Cesja wierzytelności     

Cesja praw z polis ubezpieczenia     

Weksle z deklaracją wekslową 43 507 46 507 

Pełnomocnictwo do dysponowania obecnymi i przyszłymi wpływami na rachunek 
bankowy 

- - 

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji 43 507 46 507 

Rodzaj zabezpieczenia     

Rodzaj zabezpieczenia     

 
 
Na 31.12.2017 następujące aktywa Spółki (w wartości bilansowej) stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań: 
 

  Nota nr 31.12.2017 31.12.2016 

Wartości niematerialne ID5 -    -    

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym w leasingu ID6, ID7 39 151 45 602 

Aktywa finansowe (inne niż należności)      

Zapasy ID11     

Należności z tytułu dostaw i usług i inne ID12     

Środki pieniężne ID13     

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie razem 39 151 45 602 

 
Na dzień 31.12.2017 poza wyżej wymienionymi formami zabezpieczeń spłaty, umowy kredytowe nie nakładają na 
Spółkę dodatkowych wymogów, jakie muszą być spełnione przez okres kredytowania. 
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9.6. Pozostałe informacje dotyczące instrumentów finansowych 

 

9.6.1. Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych 

Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się 
następująco: 
 

Klasa instrumentu finansowego Nota nr 

31.12.2017 31.12.2016 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:          

Pożyczki 9.2 515 515 515 515 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 12 6 721 6 721 8 563 8 563 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3      

Papiery dłużne 9.4         

Akcje spółek notowanych 9.4         

Udziały, akcje spółek nienotowanych* 9.4         

Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4         

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych 9.4         

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 2 319 2 319 672 672 

Zobowiązania:          

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5 1 762 1 762 12 715 12 715 

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5 1 175 1 175 1 423 1 423 

Pożyczki 9.5 7 403 7 403 8 799 8 799 

Dłużne papiery wartościowe 9.5         

Leasing finansowy 7 3 624 3 624 13 949 13 949 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3         

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 18 20 116 20 116 47 029 47 029 

*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia 
wartości godziwej 

 
 
Wartość godziwa definiowana jest jako cena, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by 
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku 
na dzień wyceny. 
Spółka nie dokonała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich wartość 
bilansowa uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej 
 
 
 

9.6.2. Przekwalifikowanie 

Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę zasad 
wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu. 
  

9.6.3. Wyłączenie ze sprawozdania z sytuacji finansowej 

 
Na dzień 31.12.2017 Spółka nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się do 
wyłączenia ze sprawozdania z sytuacji finansowej. 

9.6.4. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe podlegające kompensacie 

Nie dotyczy 
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10. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony oraz podatek dochodowy odniesiony w pozostałe 

całkowite dochody 

 
Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływają na  
sprawozdanie finansowe: 
 

    
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY       

  Nota nr 31.12.2017 31.12.2016 

Saldo na początek okresu:       

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   12 460 5 117 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   3 102 3 072 

Podatek odroczony per saldo na początek okresu   9 358 2 045 

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:       

Wynik (+/-) ID23 -1 094 7 313 

Pozostałe całkowite dochody (+/-) ID15     

Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych ID2     

Pozostałe (w tym różnice kursowe netto z przeliczenia)       

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym:   8 265 9 358 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   8 951 12 460 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   686 3 102 
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 
 

       
AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO        

 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 
okresu 

Zmiana stanu: 
Różnice 

kursowe netto z 
przeliczenia* 

Saldo na 
koniec okresu wynik 

pozostałe 
dochody 
całkowite 

rozliczenie 
połączenia 

Stan na 31.12.2017             

Aktywa:             

Wartości niematerialne 0         0 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 344 -1 289       55 

Nieruchomości inwestycyjne 0         0 

Pochodne instrumenty finansowe 0         0 

Zapasy 4 326 -646       3 680 

Należności z tytułu dostaw i usług 136 13     3 153 

Kontrakty budowlane 0         0 

Inne aktywa 15         15 

Zobowiązania:             

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 0 36       36 

Rezerwy na świadczenia pracownicze 137 -6       131 

Pozostałe rezerwy 57 43       100 

Pochodne instrumenty finansowe 0         0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 058 -604     -104 351 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 47 -9       39 

Inne zobowiązania 460 -320       140 

Inne:             

Nierozliczone straty podatkowe 4 880 -629       4 252 

Razem 12 460 -3 409 0 0 -101 8 951 

Stan na 31.12.2016             

Aktywa:             

Wartości niematerialne           0 

Rzeczowe aktywa trwałe 55 1 289       1 344 

Nieruchomości inwestycyjne           0 

Pochodne instrumenty finansowe           0 

Zapasy 3 934 392       4 326 
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Należności z tytułu dostaw i usług 75 61       136 

Kontrakty budowlane           0 

Inne aktywa 15         15 

Zobowiązania:             

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych          0 

Rezerwy na świadczenia pracownicze 145 -8       137 

Pozostałe rezerwy 81 -24       57 

Pochodne instrumenty finansowe           0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 560 395     104 1 058 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 47 0       47 

Inne zobowiązania 206 254       460 

Inne:             

Nierozliczone straty podatkowe   4 880       4 880 

Razem 5 117 7 239 0 0 104 12 460 

 
Wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec roku 2017 wyniosła  8 951 tys. zł i była o 6 084 tys. zł  niższa od wartości  wykazanej w sprawozdaniu 
półrocznym Tak istotne zmniejszenie wartości aktywa w ciągu 6 miesięcy wynika z konsekwentnej realizacji przedstawionych przez Spółkę założeń i potwierdza ich realność. 
Analizując możliwość wykorzystania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kolejnych okresach Spółka przeprowadziła analizę wartości przychodów i wysokości 
dochodu do opodatkowania w latach 2018-2022. Podstawowe założenia przyjęte do analizy, to: 
- terminowa realizacja modernizacji Wydziału Szczepionek,  
Efektem inwestycji będzie potrojenie zdolności produkcyjnych leku Onko BCG.  Inwestycja jest finansowana i realizowana zgodnie z harmonogramem,  Spółka nie widzi 
zagrożenia dla jej terminowego zakończenia. Popyt na lek Onko BCG, kilkukrotnie przewyższa aktualne zdolności produkcyjne Spółki, więc Spółka nie widzi problemu ze 
sprzedażą zwiększonej produkcji.  Efekty wzrostu sprzedaży  będą widoczne w postaci poprawy wyników finansowych począwszy od roku 2019 
- oddanie do użytku nowego Wydziału Distreptazy, 
Nowy Wydział Distreptazy będzie dysponował zdolnościami produkcyjnymi dwukrotnie wyższymi od aktualnie pracującego wydziału. Inwestycja jest finansowana i realizowana 
zgodnie z harmonogramem,  Spółka nie widzi zagrożenia dla jej terminowego zakończenia. Wzrost zdolności produkcyjnych pozwoli zrealizować plany dotyczące wzrostu 
wielkości sprzedaży leku Distreptaza wynikające z zapisów umowy z Bioton S.A. (Umowa z 12.02.2018r.). Pozytywne efekty inwestycji będą widoczne w wynikach roku 2019 i 
kolejnych. 
- realizacja wielkości sprzedaży i cen produktów marki Lakcid i Distreptaza na poziomach zapisanych odpowiednio w umowach z Polpharma i Bioton. Aktualnie realizowana 
sprzedaż jest zgodna z podpisanymi umowami, a trwają rozmowy o możliwościach Spółki w zakresie zwiększenia wielkości produkcji w drugiej połowie roku i w roku 2019. Biorąc 
to pod uwagę Spółka nie widzi zagrożenia dla realizacji przyjętych planów sprzedaży tych leków. 
 
Przeprowadzono analizę przy różnych założeniach dotyczących wielkości sprzedaży i cen leków. 
 
W modelu pesymistycznym założono: 
- brak wzrostu cen podstawowych produktów Spółki (Szczepionka BCG, Onko BCG, Distreptaza) przy jednoczesnym inflacyjnym wzroście kosztów, 
- utrzymanie wielkości sprzedaży produktów: Szczepionka BCG, Onko BCG, na poziomie z roku 2018 w całym okresie prognozy, 
- utrzymanie wielkości sprzedaży eksportowej Distreptazy na poziomie z roku 2018 
- Mniejszą sprzedaż Gamma Anty D w związku z brakiem surowca (osocze immunizowane) 
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Zarówno w scenariuszu określonym jako bazowy jak i w scenariuszu pesymistycznym Spółka realizuje dochód do opodatkowania pozwalający na rozliczenie aktywa w 
perspektywie najbliższych 5 lat 
 
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 
 

       
REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO        

 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 
okresu 

Zmiana stanu: 
Różnice 

kursowe netto z 
przeliczenia* 

Saldo na 
koniec okresu wynik 

pozostałe 
dochody 
całkowite 

rozliczenie 
połączenia 

Stan na 31.12.2017             

Aktywa:             

Wartości niematerialne 0         0 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 015 -2 002       13 

Nieruchomości inwestycyjne 0         0 

Pochodne instrumenty finansowe 0         0 

Należności z tytułu dostaw i usług 2       -2 0 

Kontrakty budowlane 0         0 

Inne aktywa 1 084 -457       626 

Zobowiązania:             

Pochodne instrumenty finansowe 0         0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0         0 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 0       47 47 

Inne zobowiązania 0         0 

Razem 3 102 -2 460 0 0 44 686 

Stan na 31.12.2016             

Aktywa:             

Wartości niematerialne           0 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 993 22       2 015 

Nieruchomości inwestycyjne           0 

Pochodne instrumenty finansowe           0 

Należności z tytułu dostaw i usług         2 2 

Kontrakty budowlane           0 

Inne aktywa 1 079 5       1 084 

Zobowiązania:             
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Pochodne instrumenty finansowe           0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług           0 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne           0 

Inne zobowiązania           0 

Razem 3 072 28 0 0 2 3 102 

 

 
 
Kwota ujemnych różnic przejściowych, nierozliczonych strat podatkowych oraz ulg podatkowych, w odniesieniu do których Spółka nie ujęła w sprawozdaniu finansowym aktywów 
z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wynosi na dzień 31.12.2017 0,0 tys. PLN  (2016 rok: 564 tys. PLN). Nierozliczone straty podatkowe, które można rozliczyć w 
kolejnych okresach wynoszą na dzień 31.12.2017 4 252 tys. PLN  (2016 rok: 4 880 tys. PLN).  

   
NIEUJĘTE AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

  31.12.2017 31.12.2016 

Kwoty i tytuły, dla których nie rozpoznano aktywów na 
podatek odroczony:     

Ujemne różnice przejściowe 0 0 

Nierozliczone straty podatkowe 0 564 

Niewykorzystane ulgi podatkowe 0 0 

Razem 0 564 

Nierozliczone straty podatkowe - data wygaśnięcia 
przypadająca w okresie:     

do 1 roku     

od 1 do 2 lat     

od 2 do 3 lat     

od 3 do 4 lat 1 010   

od 4 do 5 lat 3 242 4 880 

Nierozliczone straty podatkowe razem 4 252 4 880 

 
Spółka ponosiła straty podatkowe, utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, których realizacja uzależniona jest od uzyskania w przyszłości dochodu 

podatkowego w wysokości przekraczającej dochód z tytułu odwrócenia dodatnich różnic przejściowych. Kwota tych aktywów na 31.12.2017 wynosi 4 252 tys. PLN ((2016 rok: 4 

880 tys. PLN). Podstawą ujęcia aktywów są zatwierdzone przez Zarząd Spółki aktualny budżet Spółki oraz strategia działalności Spółki.  
 
 
 
Niepewność w kwestii ustalenia wysokości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego została opisana w nocie Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność 
szacunków. 
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11. Zapasy 

 
W sprawozdaniu finansowym Spółki ujęte są następujące pozycje zapasów: 
 

   
STRUKTURA ZAPASÓW     

  31.12.2017 31.12.2016 

Materiały 1 550 1 809 

Półprodukty i produkcja w toku 6 138 4 273 

Wyroby gotowe 1 631 4 210 

Towary     

Wartość bilansowa zapasów razem 9 319 10 292 

 
W 2017 roku Spółka ujęła w działalności operacyjnej sprawozdania z wyniku koszty sprzedanych zapasów oraz 
nieprzypisane pośrednie koszty produkcji łącznie w kwocie 17.357 tys. PLN (2016 rok: 20.861 tys. PLN).  
 

   
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ ZAPASÓW     

  
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Stan na początek okresu 22 903 10 014 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 438 14 223 

Odpisy odwrócone w okresie (-) -1 412 -1 334 

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Stan na koniec okresu 21 929 22 903 

 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, które w 2017 roku obciążyły pozostałe koszty operacyjne sprawozdania z 
wyniku wyniosły 334 tys. PLN  (2016 rok 14.221 tys. PLN). Spółka dokonała również odwrócenia odpisów 
aktualizujących na kwotę 2.890 tys. PLN  (2016 rok: 0,00 tys. PLN). Kwota odwróconych odpisów została ujęta jako 
pozostałe przychody operacyjne (patrz nota nr 21).  
W dniu 3 kwietnia 2018 do Spółki wpłynął list intencyjny podpisany prze Ekokids LLC, potwierdzający gotowość  
nabyciem 27 000 opakowań leku Gamma Anty HB, w terminie do dnia 30 września 2018 roku.  Spółka posiada 
odpowiedni zapas Immunoglobuliny ludzkiej anty HBs w proszku,  niezbędny do realizacji takiego zamówienia. 
Posiadany zapas  był objęty 100% odpisem na trwałą utratę wartości. Biorąc pod uwagę proponowane warunki, a 
w szczególności oferowaną cenę, podjęta została decyzja o odwróceniu części odpisu na kwotę 2 500 tys. zł. 
 
Na dzień 31.12.2017 oraz 31.12.2016 nie wystąpiły zabezpieczenia zobowiązań na zapasach zobowiązań Spółki. 
Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 9.6. 
 
 
12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, ujmowane przez Spółkę w ramach klasy należności 
i pożyczek (patrz nota nr 9.2) przedstawiają się następująco: 
 
Należności długoterminowe: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów o usługę budowlaną     

Kaucje wpłacone z innych tytułów 31 96 

Pozostałe należności     

Odpisy aktualizujące wartość należności (-)     

Należności długoterminowe 31 96 

 
Należności krótkoterminowe: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Aktywa finansowe (MSR 39):     

Należności z tytułu dostaw i usług 6 352 8 127 

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (-) -766 -708 
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  31.12.2017 31.12.2016 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 5 586 7 419 

Należności ze sprzedaży aktywów trwałych     

Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów o usługę budowlaną     

Kaucje wpłacone z innych tytułów     

Inne należności     

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności finansowych(-)     

Pozostałe należności finansowe netto     

Należności finansowe 5 586 7 419 

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):     

Należności z tytułu podatków i innych świadczeń 947 721 

Przedpłaty i zaliczki 208 431 

Pozostałe należności niefinansowe     

Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych (-) -21 -8 

Należności niefinansowe 1 135 1 144 

Należności krótkoterminowe razem 6 721 8 563 

 
Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie wartości 
godziwej (patrz nota nr 9.8). 
 
Spółka dokonała oceny należności ze względu na utratę ich wartości zgodnie ze stosowaną polityką rachunkowości 
(patrz podpunkt c) w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”). Odpisy aktualizujące wartość 
należności, które w 2017 roku obciążyły pozostałe koszty operacyjne sprawozdania z wyniku wyniosły: 

 w odniesieniu do należności długoterminowych – Spółka nie widzi konieczności utworzenia odpisów 
aktualizujących 

 w odniesieniu do krótkoterminowych należności finansowych - 766 tys. PLN  (2016 rok: 708 tys. PLN). 
 
Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych nie wystąpiły w 2016 i 2017r. 
 
Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych należności finansowych (tj. należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałych należności finansowych) przedstawia poniższa tabela: 
 

  
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Stan na początek okresu 708 215 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 58 493 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)     

Odpisy wykorzystane (-)     

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Stan na koniec okresu 766 708 

 
Dalsza analiza ryzyka kredytowego należności, w tym analiza wieku należności zaległych nie objętych odpisem 
aktualizującym, została przedstawiona w nocie nr 28. 
 
Na dzień 31.12.2017  nie było zabezpieczeń na należnościach Spółki 
 
 
13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 

   
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY     

  31.12.2017 31.12.2016 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN 752 2 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych walutowych 1 457 659 

Środki pieniężne w kasie 2 1 

Depozyty krótkoterminowe 108 10 

Inne     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty razem 2 319 672 
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ŚRODKI PIENIĘŻNE PODLEGAJĄCE OGRANICZENIOM W DYSPONOWANIU 

  31.12.2017 31.12.2016 

środki pieniężne na zabezpieczenie spłaty zobowiązań układowych 219   

Środki na ZFŚS  4  4 

Rodzaj ograniczenia 3     

Rodzaj ograniczenia 4     

Wartość bilansowa środków pieniężnych razem 223 4 

 
Na dzień 31.12.2017 środki pieniężne o wartości bilansowej 223  tys. PLN (2016 rok: 4 tys. PLN) podlegały 
ograniczeniom w dysponowaniu z tytułu zabezpieczenia spłaty zobowiązań układowych i ZFŚŚ. Informację o 
zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 9.6. 
 
Spółka dla celów sporządzenia sprawozdania z  przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób 
przyjęty do prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Wartościowe uzgodnienie środków pieniężnych 
wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów przedstawiono w nocie nr 25. 
 
 
14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 

W 2017 oraz w 2016 roku nie wystąpiła w Spółce działalność zaniechana 
 
Większość aktywów przeznaczonych do zbycia została sprzedana w trakcie 2017 roku. Zgodnie z przewidywaniami 
Zarządu Spółki sprzedaż pozostałych aktywów nastąpi w trakcie 2018 roku. Aktywa oraz zobowiązania wchodzące 
w skład Spółki przeznaczone do sprzedaży obejmują następujące składniki na poszczególne dni bilansowe: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Aktywa      

Wartości niematerialne     

Rzeczowe aktywa trwałe     

Aktywa z tytułu podatku odroczonego      

Zapasy     

Środki pieniężne     

Inne aktywa 3 270 5 683 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 3 270 5 683 

Zobowiązania     

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego     

Rezerwy     

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług     

Pozostałe zobowiązania     

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży -    -    

 
 
  
 
 
Wartość godziwa aktywów trwałych przeznaczonych sprzedaży została ustalona na podstawie wyceny według 
stanu na dzień 11.03.2017 roku. Aktywo w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej wycenione zostało 
przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, który zastosował podejście porównawcze, metodę skorygowanej 
ceny średniej. Średnia cena dla wybranych transakcji sprzedaży działek zlokalizowanych w okolicy przedmiotowej 
nieruchomości (7 transakcji), została skorygowana ze względu na jej: lokalizację, dostępność komunikacyjną i 
kształt działki.  
 
 
 
Aktywa trwałe wchodzące w skład Spółki przeznaczonej do sprzedaży prezentowane są w ramach segmentu  
tradycyjnego (patrz nota nr 1). 
 
Przepływy netto środków pieniężnych dotyczące działalności zaniechanej: 
Nie dotyczy 
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15. Kapitał własny 

15.1. Kapitał podstawowy 

Na dzień 31.12.2017 kapitał podstawowy Spółki wynosił 5.746 tys. PLN (2016 rok: 4.426 tys. PLN) i dzielił się na 
57.660.410 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (2016 rok: 44.260.410) o wartości nominalnej 0,10PLN każda. 
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Struktura kapitału podstawowego została zaprezentowana w tabeli 
poniżej: 
 

Nota 11A 
      

Struktura kapitału podstawowego (udział w kapitale) - zmiany w 
okresie objętym sprawozdaniem 

    

Akcjonariusz / udziałowiec Liczba akcji / udziałów -> udział w kapitale Struktura 

  BO Zwiększeni
a  

Zmniejsze
nia 

BZ BO BZ 

Waldemar Sierocki 4 790 504     4 791 10,82% 8,34% 

Przemysław Sierocki 4 785 083     4 785 10,81% 8,33% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005     6 273 14,17% 10,92% 

Wiktor Napióra 5 023 005     5 023 11,35% 8,74% 

Dariusz Kucowicz w tym pośrednio 
przez Medicare Sp. z o.o. 

4 773 005 750   5 523 10,78% 9,61% 

Value Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty z Wydzielonym 
Subfunduszem 1 zarządzany przez 
AgioFunds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A 

0 4 236   4 236 0,00% 7,37% 

Pozostali 18 615 808 8 214   26 830 42,06% 46,69% 

Ogółem 44 260 410 13 200   57 460 100,00% 100,00% 
       

       

Nota 11B 
      

Struktura kapitału podstawowego (udział w głosach) - zmiany w 
okresie objętym sprawozdaniem 

    

Akcjonariusz / udziałowiec Liczba akcji / udziałów -> udział w głosach Struktura 

  BO Zwiększeni
a  

Zmniejsze
nia 

BZ BO BZ 

Waldemar Sierocki 9 325 588     9 326 14,61% 12,11% 

Przemysław Sierocki 9 320 166     9 320 14,61% 12,10% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005     6 273 9,83% 8,15% 

Wiktor Napióra 9 796 010     9 796 15,35% 12,72% 

Dariusz Kucowicz w tym pośrednio 
przez Medicare Sp. z o.o. 

9 546 010 750   10 296 14,96% 13,37% 

Value Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty z Wydzielonym 
Subfunduszem 1 zarządzany przez 
AgioFunds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A 

0 4 236   4 236 0,00% 5,50% 

Pozostali 19 547 611 8 214   27 761 30,63% 36,05% 

Ogółem 63 808 390 13 200   77 008 100,00% 100,00% 

 
 
 
Wszystkie akcje w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy natomiast liczbę głosów na Walnym 
Zgromadzeniu prezentuje tabela poniżej: 

KAPITAŁ PODSTAWOWY - STRUKTURA WŁASNOŚCI    
  

  Liczba akcji Liczba głosów Wartość 
nominalna 
akcji 

Udział w 
kapitale 

Stan na 31.12.2017         

Waldemar Sierocki 4 790 504  9 325 588  479 8% 

Przemysław Sierocki 4 785 083  9 320 166  479 8% 
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Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005  6 273 005  627 11% 

Dariusz Kucowicz (w tym pośrednio przez 
Medicare Sp. z o.o.) 

5 523 005  10 296 010  552 10% 

Wiktor Napióra 5 023 005  9 796 010  502 9% 

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z 
Wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzany 
przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A 

4 236 261  4 236 261  424 7% 

Pozostali akcjonariusze 26 829 547  27 761 350  2 683 47% 

Razem 57 460 410  77 008 390  5 746 100% 

Stan na 31.12.2016         

Waldemar Sierocki 4 790 504  9 325 588  479 11% 

Przemysław Sierocki 4 785 083  9 320 166  479 11% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005  6 273 005  627 14% 

Dariusz Kucowicz (w tym pośrednio przez 
Medicare Sp. z o.o.) 

4 773 005  9 546 010  477 11% 

Wiktor Napióra 5 023 005  9 796 010  502 11% 

Pozostali akcjonariusze 18 615 808  19 547 611  1 862 42% 

Razem 44 260 410  63 808 390  4 426 100% 

 
 
 
Zmiany liczby akcji w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wynikają z następujących transakcji z 
właścicielami: 

 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:     

Liczba akcji na początek okresu 44 260 410  44 260 410  

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)     

Emisja akcji 13 200 000    

Umorzenie akcji (-)     

Liczba akcji na koniec okresu 57 660 410-    44 260 410    

 

15.2. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 

 
W 2017 roku Spółka przeprowadziła emisję 13.200.000 akcji serii G,H,I,M,N,O  
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz koszty przeprowadzenia emisji przedstawia 
poniższa tabela: 
 

 
      

 
 
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 

Cena 
emisyjna 

(PLN) 

Liczba 
akcji 

Wartość 
emisji 

Wartość 
nominaln

a (-) 

Koszty 
emisji (-) 

Nadwyżk
a ze 

sprzedaż
y akcji 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na dzień 31.12.2015 roku 45 534 

Emisja akcji serii … (program płatności 
akcjami) 

    -          

Emisja akcji serii …     -          

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na dzień 31.12.2016 roku 45 534 

Emisja akcji serii … (program płatności 
akcjami) 

            

Emisja akcji serii G 1,03 850 000  876 -85 -37 753 

Emisja akcji serii H 1,03 2 495 400  2 570 -250 -110 2 211 

Emisja akcji serii I 1,07 2 000 000  2 140 -200 -88 1 852 

Emisja akcji serii M 1,07 1 850 000  1 980 -185 -81 1 713 

Emisja akcji serii N 1,07 1 900 000  2 033 -190 -84 1 759 

Emisja akcji serii O 1,12 4 104 600  4 597 -410 -181 4 006 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na dzień 31.12.2017 roku 57 829 
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15.3. Pozostałe kapitały 

 
 
W pozycji pozostałe kapitały spółka prezentuje obowiązkowe wpłaty zysku na kapitał zapasowy w wysokości 11.493 tys. PLN 
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15.4. Programy płatności akcjami 

W Spółce nie zostały uruchomione żadne programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje 
zamienne na akcje Spółki  
 

15.5. Udziały niedające kontroli 

Nie dotyczy 
 
16. Świadczenia pracownicze 

16.1. Koszty świadczeń pracowniczych 

 

  
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Koszty wynagrodzeń 9 326 492  8 985 191  

Koszty ubezpieczeń społecznych 1 618 272  1 547 447  

Koszty programów płatności akcjami     
Koszty przyszłych świadczeń (rezerwy na nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytalne) -    78 835  

Koszty świadczeń pracowniczych razem 1 618 272  10 611 473  

 
 

16.2. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują: 
 

  

Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe 

Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:         

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń         
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
społecznych 1 588 1 518     

Rezerwy na niewykorzystane urlopy         

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 334 363     

Inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze: 1 922 1 881     

Rezerwy na nagrody jubileuszowe         

Rezerwy na odprawy emerytalne 18 9 117 124 

Pozostałe rezerwy 15 27 207 197 

Inne długoterminowe świadczenia 
pracownicze       

Zobowiązania i rezerwy z tytułu 
świadczeń pracowniczych razem 32 36 324 321 

 
 
Na zmianę stanu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych wpływ miały następujące pozycje: 

 

  

Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia pracownicze 

nagrody 
jubileuszowe 

odprawy 
emerytalne 

pozostałe razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku         

Stan na początek okresu 133 224 363 720 

Zmiany ujęte w wyniku:         
Koszty zatrudnienia 5 12   18 

Koszty odsetek 4 7   7 

Ponowna wycena zobowiązania 2 7 -29 -20 

Zmiany bez wpływu na wynik:         

Wypłacone świadczenia (-) -10 -29   -39 
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Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych         

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)         

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2017 roku 135 222 334 686 

 za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku         

Stan na początek okresu 163 195 405 763 

Zmiany ujęte w wyniku:         
Koszty zatrudnienia 5 14   20 

Koszty odsetek 5 6   11 

Ponowna wycena zobowiązania -40 18 -42 -65 

Zmiany bez wpływu na wynik:         

Wypłacone świadczenia (-)   -9   -9 

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych         

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)         

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2016 roku 133 224 363 720 

 
Wartość bieżącą rezerw ujęto w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego aktuariusza, który przyjął przy 
wycenie świadczeń następujące założenia (patrz również punkt dotyczący niepewności szacunków - podpunkt c) 
w punkcie „Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości”): 

  31.12.2017 31.12.2016 

Stopa dyskonta 3,20%  3,20 % 

Przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń     

 
 
17. Pozostałe rezerwy 

 
Wartość rezerw ujętych w sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały 
się następująco: 

 

  

Rezerwy 
krótkoterminowe 

Rezerwy 
długoterminowe 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Rezerwy na sprawy sądowe         

Rezerwy na straty z umów budowlanych         

Rezerwy na koszty restrukturyzacji         

Inne rezerwy 529 300     

Pozostałe rezerwy razem 529 300     

 

 

  

Rezerwy na: 

sprawy 
sądowe 

straty z 
umów 

budowlanych 

koszty 
restrukturyzacji 

inne razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2017 roku           

Stan na początek okresu       300 300 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie       529 529 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

          

Wykorzystanie rezerw (-)       -300 -300 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

          

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z 
przeliczenia) 

          

Stan rezerw na dzień 31.12.2017 roku       529 529 

 za okres od 01.01 do 31.12.2016 roku           

Stan na początek okresu       424 424 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie       300 300 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

      -424 -424 

Wykorzystanie rezerw (-)           
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Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

          

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z 
przeliczenia) 

          

Stan rezerw na dzień 31.12.2016 roku       300 300 

 
Spółka w 2017 utworzyła rezerwę na przyszłe koszty związane ze sprzedażą NANOGY oraz rezerwy na premie 
dla członków zarządu. Rezerwy wykazane według stanu na dzień 31.12.2017 zostaną wykorzystane w 2018 
 
Spółka w 2017 i 2016 nie tworzyła rezerwa na koszty restrukturyzacji.  
 
18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (patrz również nota nr 9) przedstawiają się 
następująco: 
 
Zobowiązania długoterminowe: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych     

Kaucje otrzymane     

Inne zobowiązania finansowe 22 036 15 179 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe razem 22 036 15 179 

 
Zobowiązania krótkoterminowe: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Zobowiązania finansowe (MSR 39):     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 950 3 633 

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych   76 

Zobowiązania układowe 12 302 37 236 

Inne zobowiązania finansowe 3 782 4 339 

Zobowiązania finansowe 18 035 45 284 

Zobowiązania niefinansowe (poza MSR 39):     

Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń 918 1 164 

Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy 426   

Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną     

Zaliczki otrzymane na usługi budowlane     

Inne zobowiązania niefinansowe     

Zobowiązania niefinansowe 1 344 1 164 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 19 379 46 448 

 
Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 9.8). 
Informacja o zobowiązaniach z tytułu umów o usługę budowlaną została zaprezentowana w nocie nr 20. 
 
 
19. Rozliczenia międzyokresowe 

 
 

  

Rozliczenia 
krótkoterminowe 

Rozliczenia 
długoterminowe 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Aktywa - rozliczenia międzyokresowe:         

Czynsze najmu         

Inne koszty opłacone z góry         

Aktywa - rozliczenia międzyokresowe razem 203 217 147 75 

Pasywa - rozliczenia międzyokresowe: 203 217 147 75 

Dotacje otrzymane         

Przychody przyszłych okresów 777 777 3 639 4 477 

Inne rozliczenia   34     
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Pasywa - rozliczenia międzyokresowe 
razem 777 812 3 639 4 477 

 
Spółka uzyskała następujące dotacje na sfinansowanie zakupu środków trwałych.  
 

Nr umowy  Data 
zawarcia 

Przedmiot umowy  Kwota 
dofinansowani
a  

Instytucja 
pośrednicząc
a 

Uzyskane efekty 

06.08-UDA-
RPLU.01.03.00-06-
157/08 Przedsiębiorczość 
i Innowacje 

18.12.2008 Wsparcie 
innowacyjności 
produktowej 
procesowej poprzez 
zastosowanie 
nowoczesnych 
technologii 

1 999 LAWP Modernizacja 
Wydziału Lakcidu-
zakup 
innowacyjnych 
urządzeń: 
Liofilizatora , 
wirówki i 
generatora pary -
wprowadzenie 2 
nowych produktów 
probiotycznych: 
Lakcid L w 
saszetkach i 
Lakcid tabs 

05.09-UDA-
RPLU.01.03.00-06-
067/09 Przedsiębiorczość 
i Innowacje 

30.03.2010 Zasadnicze 
unowocześnienie 
procesu produkcji 3 
produktów 
leczniczych w 
oparciu o 
innowacyjne 
technologie 

2 000 LAWP Modernizacja 
Wydziału BCG -
zakup 
innowacyjnych 
urządzeń 
Liofilizatora, 
urządzenia 
rozlewająco-
napełniającego, 
Cleen-roomów, 
systemu 
klimatyzacji HVAC- 
wprowadzenie 
innowacyjnej 
technologii 
wytwarzania 
Szczepionki BCG i 
Onko BCG 50 i 
100 

09.12-UDA-
RPLU.01.04.01-06-
140/12 Przedsiębiorczość 
i Innowacje 

14.02.2014 Działania 
termomodernizacyjn
e w BIOMED-
LUBLIN S.A. 
Wytwórnia Surowic i 
Szczepionek  

199 LAWP Optymalizacja 
kosztów 
ogrzewania i 
zmniejszenie emisji 
pyłów do 
środowiska 

02.11-UDA-
RPLU.01.03.00-06-
057/11 Przedsiębiorczość 
i Innowacje 

14.02.2014 Innowacja 
procesowa i 
produktowa oparta o 
technologie ICT 
kluczem do rozwoju 
"BIOMED-LUBLIN" 
S.A. Wytwórnia 
Surowic i 
Szczepionek  

1 952 LAWP Zakup 
innowacyjnych 
urządzeń do 
produkcji 
probiotyków: 
sterylizatorów, 
układu hodowli 
fermentorowe, 
systemu HVAC, 
chłodni maszyny 
do napełniania i 
zamykania 
produktów 

UDA-POIG.08.02.00-06-
079/13-00 Innowacyjna 
Gospodarka 

13.11.2013 Wdrożenie 
innowacyjnego 
systemu B2B 
integrującego 
procesy sprzedaży i 
dystrybucji 
surowców/towarów 
pomiędzy BIOMED-
LUBLIN S.A a 
partnerami 
biznesowymi 

1 133 LFR  Skomputeryzowani
e systemu logistyki 
w zakresie osocza 
-głównego surowca 
do produkcji w 
kraju leków 
osoczopochodnych 
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PARR POKL 02.01.01-
00-653/09 Kapitał Ludzki 

2.11.2009 Akademia rozwoju 
kompetencji 
pracowników 
"BIOMED" 
współfinansowaneg
o z Europejskiego 
Funduszu  
Społecznego 

598 PARP Podniesienie 
kwalifikacji 
zawodowych raz 
wiedzy ogólnej, 
poprawienie 
współpracy między 
pracownikami,  

POKL Kapitał Ludzki 29.03.2013 Instrument 
Szybkiego 
Reagowania -usługa 
szkoleniowo-
doradcza 

48 PARP Podniesienie 
kwalifikacji 
zawodowych raz 
wiedzy ogólnej, 
poprawienie 
współpracy między 
pracownikami,  

razem 7 929     

 
 
 

Korzyść z tytułu dotacji ujmowana jest przez okres amortyzacji środków trwałych tj. od 2 do 30 lat. (W 2017 
roku Spółka ujęła z tego tytułu pozostałe przychody operacyjne w kwocie 777 tys. PLN (2016 rok: 777 tys. PLN). 
Na dzień bilansowy nie istnieją żadne niespełnione warunki, które mogłyby przyczynić się do konieczności zwrotu 
uzyskanej dotacji. 
 
 
20. Umowy o usługę budowlaną 

 Nie dotyczy 
 
21. Przychody i koszty operacyjne 

21.1. Koszty według rodzaju 

  
Nota od 01.01 do 

31.12.2017 
od 01.01 do 
31.12.2016 

Amortyzacja 5,6 6 338 6 257 

Świadczenia pracownicze 16 11 555 10 717 

Zużycie materiałów i energii  6 114 5 898 

Usługi obce  4 027 5 723 

Podatki i opłaty  1 413 1 202 

Koszty prac badawczych i rozwojowych nieujęte w wartościach niematerialnych 
5 

    

Pozostałe koszty rodzajowe  2 097 3 333 

Koszty według rodzaju razem  31 544 33 130 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  2 2 133 

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)  3 753 7 303 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-)      

Koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu  35 299 42 567 

 

21.2. Pozostałe przychody operacyjne 

  
Nota od 01.01 do 

31.12.2017 
od 01.01 do 
31.12.2016 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  16 059 33 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej 8     
Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości 
niematerialnych 

5,6 
    

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności finansowych 12     

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych      

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów 11 2 890 97 

Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw 17 300   

Otrzymane kary i odszkodowania  112 275 

Dotacje otrzymane 19 777 897 

Inne przychody  223 14 

Pozostałe przychody operacyjne razem  20 361 1 316 
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21.3. Pozostałe koszty operacyjne 

  Nota 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      

Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej 8     

Odpisy z tytułu utraty wartości firmy 4     
Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości           

niematerialnych 5,6 10 870 6 784 

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych 12 70 493 

Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych    

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 11 334 14 221 

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów (-) 11     

Utworzenie rezerw 17     

Zapłacone kary i odszkodowania  23 3 019 

Protokoły strat  263 245 

Inne koszty  54 411 

Pozostałe koszty operacyjne razem  11 612 25 172 

 
 
22. Przychody i koszty finansowe 

22.1. Przychody finansowe 

 

  Nota 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy:       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (lokaty) 13     

Pożyczki i należności 9.2,12   2 

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 9.4   27 

Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych 

w wartości godziwej przez wynik finansowy       

Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych 
wycenianych w wartości godziwej przez wynik:     29 

Instrumenty pochodne handlowe 9.3     

Instrumenty pochodne zabezpieczające 9.3 73 136 

Akcje spółek notowanych 9.4    

Dłużne papiery wartościowe 9.4     

Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4     

Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej przez wynik      

Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych:  73 136 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13     

Pożyczki i należności 9.2,12     

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 7, 9.5,18     

Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych  693   

Zyski z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału 9.4 693   

Dywidendy z aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży      

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności i pożyczek 9.2,12     
Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość inwestycji utrzymywanych 

do 
terminu wymagalności 9.4     

Odsetki od aktywów finansowych objętych odpisem aktualizującym 9.2,12     

Inne przychody finansowe      

Przychody finansowe razem  22 1 183 
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Spółka nie posiada aktywów oraz zobowiązań finansowych z kategorii wyznaczonych przy początkowym ujęciu 
jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Wykazane zyski oraz straty z wyceny oraz realizacji 
instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik odnoszą się w całości do instrumentów 
finansowych przeznaczonych do obrotu.  
 

22.2. Koszty finansowe 

 

  Nota 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy:      

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7 608 790 

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5 515 687 

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5     

Pożyczki 9.5 91 54 

Dłużne papiery wartościowe 9.5 572 657 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 18 1 450 1 493 

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych niewycenianych w 
wartości godziwej przez wynik finansowy  3 236 3 681 

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych 
wycenianych w wartości godziwej przez wynik:      

Instrumenty pochodne handlowe 9.3     

Instrumenty pochodne zabezpieczające 9.3 77   

Akcje spółek notowanych 9.4     

Dłużne papiery wartościowe 9.4     

Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4     

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej przez wynik  77   

(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych:      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13     

Pożyczki i należności 9.2,12     

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 7, 9.5,18  687 

(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych    687 

Straty z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału 9.4     

Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek 9.2,12     
Odpisy aktualizujące wartość inwestycji utrzymywanych do terminu 
wymagalności 9.4     
Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży 9.4     

Inne koszty finansowe  648 14 

Koszty finansowe razem   3 960 4 382 

 
Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących działalności operacyjnej ujmowane są przez Spółkę jako 
pozostałe koszty operacyjne (patrz nota nr 21). 
 
Wycena oraz realizacja instrumentów pochodnych zabezpieczających wpływa przede wszystkim na przychody oraz 
koszty działalności operacyjnej Spółki, co zostało zaprezentowane w nocie nr 9.3, w podpunkcie odnoszącym się 
do instrumentów zabezpieczających. 
 
 
23. Podatek dochodowy 

 
 

  Nota 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Podatek bieżący:       

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy       

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy       

Podatek bieżący       
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Podatek odroczony:       

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 10 1 094 -7 313 

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 10     

Podatek odroczony  1 094 -7 313 

Podatek dochodowy razem  -    -    

 
Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawką 19 % od wyniku przed opodatkowaniem z podatkiem 
dochodowym wykazanym w sprawozdaniu z wyniku przedstawia się następująco: 
 
 

 Nota 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Wynik przed opodatkowaniem   1 682 -33 118 

Stawka podatku stosowana przez Spółkę    19% 19% 

Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spółki    320 -6 292 

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu:       

Stosowania innej stawki podatkowej w spółkach Spółka (+/-)       

Przychodów nie podlegających opodatkowaniu (-)   -166 -340 

Kosztów trwale nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (+)   702 515 

Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)   -527   

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych różnic 
przejściowych (+) 10     

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat podatkowych (+) 10    

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)   766 -1 196 

Podatek dochodowy   1 094 -7 313 

Zastosowana średnia stawka podatkowa   65% 22% 

 
Informacje o podatku dochodowym ujętym w pozostałych całkowitych dochodach zaprezentowano w nocie nr 10. 
 
Niepewność w kwestii ustalenia wysokości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego została 
opisana w nocie Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków. 
 
 
 
24. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy 

24.1. Zysk na akcję 

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki podzielony przez średnią 
ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
 
Przy wyliczeniu zarówno podstawowego jak i rozwodnionego zysku (straty) na akcję Spółka stosuje w liczniku 
kwotę zysku (straty) netto przypadającego akcjonariuszom Spółki tzn. nie występuje efekt rozwadniający 
wpływający na kwotę zysku (straty). 
Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję w mianowniku wzoru uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji 
zamiennych na akcje (patrz punkt 15 dotyczący programów płatności akcjami).  
 
Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej 
rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.  
 
 

  
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru     

Średnia ważona liczba akcji zwykłych     

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje 57 460 410  44 260 410  

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych     

Działalność kontynuowana 57 460 410  44 260 410  

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej     

  588 -25 804 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)     
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od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 10,23  (583,01) 

Działalność zaniechana 10,23  (583,01) 

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej     

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)     

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -    -    

Działalność kontynuowana i zaniechana -    -    

Zysk (strata) netto     

  588 -25 804 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)     

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 10,23  (583,01) 

 
W dniu 17 lipca 2017 r. Spółka zawarła z Panem Marcinem Pirógiem (Inwestor) Umowę Inwestycyjną (Umowa). 
Na podstawie Umowy Spółka zobowiązała się do emisji warrantów subskrypcyjnych na akcje w zakresie 
zaoferowania Inwestorowi ich objęcia na łączną ilość 8 000 000 akcji. Warranty subskrypcyjne będą mogły zostać 
objęte w czterech transzach po 2 000 000 akcji przy ustalonej cenie objęcia akcji (cena A) wynoszącej 1,17 PLN 
za akcję. Objęcie warrantów subskrypcyjnych uzależnione jest od realizacji określonych dla każdej z Transz 
Mierników oraz spełnienia Warunków, wyszczególnionych w programie warrantów: 
Pierwsza Transza: warranty na 2 000 000 akcji. 
Warunki i mierniki dla Transzy: 
a. Okres testowania Miernika 1: od 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2018 r. 
b. Termin realizacji instrumentu: 6 miesięcy od pierwszego Dnia Testowania Miernika 1, dla którego stwierdzono 
zrealizowanie Miernika 1 , albo 3 miesiące w przypadku gdy Inwestor nie jest Prezesem na dzień osiągniecia 
Miernika 1, lecz w obu tych przypadkach nie później niż 30 października 2018 r. 
c. Warunek: pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki na dzień 31 marca 2018 
d. Miernik 1: 
•       średni arytmetyczny kurs zamknięcia akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie z okresu kolejnych 30 dni sesyjnych poprzedzających Dzień Testowania Miernika („Średni Kurs Akcji”) 
na poziomie co najmniej 1,70 PLN 
•       brak luk płynnościowych w planach Spółki do 31 grudnia 2021 roku zatwierdzonych przez Zarząd, Radę 
Nadzorczą Spółki i potwierdzony porozumieniami/umowami z wierzycielami 
•       potwierdzona na Dzień testowania Miernika przez nadzorcę wykonania układu realizacja warunków przyjętego 
przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 10 czerwca 2016 r. Układu przyjętego w ramach postępowania 
restrukturyzacyjnego 
•       realizacja zgodnie z planem zatwierdzonym przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki procesu inwestycyjnego 
dotyczącego zwiększenia produkcji ONKO BCG 
•       brak przesłanek do ogłoszenia przez Spółkę upadłości 
Zastrzeżenie: Inwestor może wystąpić do dnia 30 września 2018 r. do Spółki o skorygowanie Miernika 1 lub Okresu 
testowania Miernika 1 i odpowiednio Terminu realizacji instrumentu. Zmiany te wymagają aneksu do niniejszej 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wyrażenia zgody w formie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Spółki. 
Druga Transza: warranty na 2 000 000 akcji. 
Warunki i mierniki dla Transzy: 
a. Okres testowania Miernika 2: od 1 października 2018 r. do 30 marca 2019 r. 
b. Termin realizacji instrumentu: 6 miesięcy od pierwszego Dnia Testowania Miernika 2, dla którego stwierdzono 
zrealizowanie Miernika 2, albo 3 miesiące w przypadku gdy Inwestor nie jest Prezesem na dzień osiągnięcia 
Miernika 2, lecz w obu tych przypadkach nie później niż 30 kwietnia 2019 r. 
c. Warunek: pełnienie funkcji Prezesa na dzień 30 września 2018 r. oraz spełnienie się kryteriów określonych w 
Mierniku 1. 
d. Miernik 2: 
•       średni Kurs Akcji na poziomie co najmniej 2,00 PLN 
•       Przygotowanie koncepcji technicznej i biznes planu dla nowego zakładu produkcyjnego szczepionki BCG lub 
istotnego zwiększenia mocy produkcyjnych szczepionki BCG zapewniającego możliwości produkcyjne szczepionki 
BCG oraz ONKO BCG łącznie na poziomie minimum 150 000 opakowań na rok i uzyskanie akceptacji dla Inwestycji 
BCG od Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 
•       Ustalenie struktury finansowania Inwestycji BCG na podstawie rozmów z partnerami biznesowymi 
(instytucjami finansowymi, publicznymi lub podmiotami branżowymi) i uzyskanie jej akceptacji przez Zarząd i Radę 
Nadzorczą Spółki 
•       Rozpoczęcie produkcji ONKO BCG w oparciu o moce produkcyjne powstałe w wyniku Projektu ONKO BCG 
•       Brak przesłanek do ogłoszenia przez Spółkę upadłości 
Zastrzeżenie: Inwestor może wystąpić do dnia 30 marca 2019 r. do Spółki o skorygowanie Miernika 2 lub Okresu 
testowania Miernika 2 i odpowiednio Terminu realizacji instrumentu. Zmiany te wymagają aneksu do niniejszej 
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umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wyrażenia zgody w formie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Spółki. 
Trzecia Transza: warranty na 2 000 000 akcji. 
Warunki i mierniki dla Transzy: 
a. Okres testowania Miernika 3: od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r. 
b. Termin realizacji instrumentu: 6 miesięcy od pierwszego Dnia Testowania Miernika 3, dla którego stwierdzono 
zrealizowanie Miernika 3, albo 3 miesiące w przypadku gdy Inwestor nie jest Prezesem na dzień osiągniecia 
Miernika 3, lecz w obu tych przypadkach nie później niż 30 października 2019 r. 
c. Warunek: pełnienie funkcji Prezesa na dzień 31 marca 2019 r. oraz spełnienie się kryteriów określonych w 
Mierniku 1 i 2. 
d. Miernik 3: 
•       średni Kurs Akcji na poziomie co najmniej 2,30 PLN 
•       Skorygowana EBITDA za 2018 rok zgodnie ze zaudytowanym sprawozdaniem finansowym za 2018 rok 
opublikowanym przez Spółkę nie niższa niż określony poziom uzależniony od ewentualnej sprzedaży marki Lakcid 
w 2017 r. 
•       Potwierdzona na Dzień testowania Miernika 3 przez Nadzorcę realizacja warunków Układu 
•       Zamknięcie finansowania (podpisanie niezbędnych umów finansowania) i rozpoczęcie realizacji Inwestycji 
BCG 
•       Brak przesłanek do ogłoszenia przez Spółkę upadłości 
Zastrzeżenie: Inwestor może wystąpić do dnia 30 września 2019 r. do Spółki o skorygowanie Miernika 3 lub Okresu 
testowania Miernika 3 i odpowiednio Terminu realizacji instrumentu. Zmiany te wymagają aneksu do niniejszej 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wyrażenia zgody w formie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Spółki. 
Czwarta Transza: warranty na 2 000 000 akcji. 
Warunki i mierniki dla Transzy: 
a. Okres testowania Miernika 4: od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
b. Termin realizacji instrumentu: 3 miesiące od pierwszego Dnia Testowania Miernika 4, dla którego stwierdzono 
zrealizowanie Miernika 4 ale nie później niż 31 stycznia 2020 r. 
c. Warunek: pełnienie funkcji Prezesa na dzień 30 września 2019 r. oraz spełnienie się kryteriów określonych w 
Mierniku 1, 2 i 3. 
d. Miernik 4: 
•       średni Kurs Akcji na poziomie co najmniej 2,60 PLN 
•       Łączny zsumowany poziom Skorygowanej EBITDA w okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2019 r. 
zgodnie z opublikowanymi przez Spółkę raportami okresowymi za III i IV kwartał 2017 roku, zaudytowanym rocznym 
sprawozdaniem finansowym Spółki za 2018 rok oraz opublikowanymi raportami okresowymi za I, II i III kwartał 
2019 roku nie niższa niż określony poziom uzależniony od ewentualnej sprzedaży marki Lakcid w 2017 r. 
•       Potwierdzona na Dzień testowania Miernika 4 przez Nadzorcę realizacja warunków Układu 
•       Terminowa (zgodna z zatwierdzonym przez Zarząd i Radę Nadzorczą harmonogramem) realizacja Inwestycji 
BCG 
•       Brak przesłanek do ogłoszenia przez Spółkę upadłości 
Zastrzeżenie: Inwestor może wystąpić do dnia 31 grudnia 2019 r. do Spółki o skorygowanie Miernika 4 lub Okresu 
testowania Miernika 4 i odpowiednio Terminu realizacji instrumentu. Zmiany te wymagają aneksu do niniejszej 
umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wyrażenia zgody w formie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Spółki. 
 

24.2. Dywidendy 

W 2016 roku Spółka nie wypłacała dywidendy. Zarząd nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za rok 
2017 rok.  
 
 
25. Przepływy pieniężne 

 
W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku (straty) 
przed opodatkowaniem: 
 

 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Korekty:    

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 12 980 12 607 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 4 227 434 

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych     

Zysk (strata) z aktywów (zobowiązań) finansowych wycenianych 
w wartości godziwej przez wynik 
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od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych przeniesione z kapitału 

    

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych 

    

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych -16 009 1 

Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych 
niż instrumenty pochodne) 

    

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2 909 3 450 

Koszty odsetek     

Przychody z odsetek i dywidend     

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne)     

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych     

Inne korekty -777 -897 

Korekty razem 3 330 15 594 

Zmiana stanu zapasów 973 24 026 

Zmiana stanu należności 30 578 2 398 

Zmiana stanu zobowiązań -32 168 4 404 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych -39 2 466 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych -  - 

Zmiany w kapitale obrotowym -655 33 294 

 
Spółka dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób 
przyjęty do prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (patrz nota nr 13). Wpływ na różnicę w wartości 
środków pieniężnych wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów 
pieniężnych mają: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej 

2 319 672 

Korekty:     
Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w 
walucie     

Niezrealizowane odsetki od środków pieniężnych (-) -  -  

Inne     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 2 319 672 

 
 
 
 
26. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji 
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w 
prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są 
polskie zasady rachunkowości par. 2 pkt 6 oraz na podstawie MSR 24, podmioty powiązane ze Spółką w 2017 r. 
to:  
 
• Hurtap S.A. – podmiot jest jednostką kontrolowaną przez Pana Wiktora Napiórę (na dzień publikacji niniejszego 

raportu zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta), 
• Lubfarm S.A. – podmiot jest jednostką zależną od Foodpol Sp. z o.o., w której kapitale zakładowym Pan 

Przemysław Sierocki (na dzień publikacji niniejszego raportu jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta) posiada 
50% udziału, 

• Medicare Sp. z o.o. – podmiot jest jednostką kontrolowaną przez Pana Dariusza Kucowicza (na dzień publikacji 
niniejszego raportu jest Członkiem Zarządu Emitenta), 

• Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. (OPDF) – podmiot, w którego Radzie Nadzorczej 
zasiadają osoby na dzień publikacji niniejszego raportu będące równocześnie Członkami Zarządu (Pan Dariusz 
Kucowicz) lub Członkami Rady Nadzorczej Emitenta (Pan Przemysław Sierocki, Pan Wiktor Napióra), 

• Klif Sp. z o.o. – podmiot, w którym znaczącą ilość głosów posiadają: Pan Przemysław Sierocki oraz Pan Wiktor 
Napióra (na dzień publikacji niniejszego raportu Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta 



Nazwa: „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2017 – 31.12.2017 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: 
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano 
inaczej) 

 

 77 / 90 

 
Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych. 
Informacje o zobowiązaniach warunkowych dotyczących podmiotów powiązanych zaprezentowano tabeli poniżej. 
 
 

Podmiot powiązany 
Sprzedaż 

netto 
w 2017 r. 

Zakupy 
 w 2017 r. 

Należności  - 
saldo na dzień 
31.12.2017 r. 

Pożyczki 
udzielone - 

saldo na dzień 
31.12.2017 r. 

Pożyczki 
otrzymane - 

saldo na dzień 
31.12.2017 r. 

Zobowiązania - 
saldo na dzień 
31.12.2017 r. 

Hurtap S.A. 487 68 263 - - 8 

Lubfarm S.A. -425 96 74 - - 428 

Medicare Sp. z o.o. 392 636 38 - - 380 

Organizacja Polskich 
Dystrybutorów 
Farmaceutycznych 
S.A. 

221 - - - - - 

KLIF Sp. z o.o.. - 170 27 488 445 89 

Razem  675 970 402 488 445 905 

 
 
 
27. Umowy gwarancji finansowej oraz aktywa i zobowiązania warunkowe 
 

Spółka w 2017 jak również w 2016 nie zawarła umów gwarancji finansowej, np. poręczenia, w których zobowiązuje 
się pokryć straty wierzyciela w przypadku niewywiązania się z płatności przez podmioty, za które udzielono 
gwarancji: 
 
Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym dotyczących 
podmiotów powiązanych) przedstawia się następująco: 
 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Wobec jednostek stowarzyszonych:     

Gwarancje, na które nie utworzono rezerw     

- do umów o usługę budowlaną     

- inne     

Sprawy sporne i sądowe     

Inne zobowiązania warunkowe     

Jednostki stowarzyszone razem -    -    

Wobec pozostałych podmiotów powiązanych:     

Gwarancje, na które nie utworzono rezerw     

- do umów o usługę budowlaną     

- inne     

Sprawy sporne i sądowe     

Inne zobowiązania warunkowe     

Pozostałe podmioty powiązane razem -    -    

Wobec pozostałych jednostek:     

Gwarancje, na które nie utworzono rezerw     

- do umów o usługę budowlaną     

- inne     

Sprawy sporne i sądowe 1 093 1 093 

Sprawy sporne i sądowe z Urzędem Skarbowym     

Inne zobowiązania warunkowe 32 644 46 507 

Pozostałe jednostki razem 33 737 47 600 

Zobowiązania warunkowe razem 33 737 47 600 

 
Zobowiązanie warunkowe: 1.092,377,40 zł 
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Przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym  w Warszawie rozpoznawana będzie sprawa ze skargi  Wytwórni 
Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej 
Polskiej (dalej „UPRP”) z dnia 19 kwietnia 2017 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa 
ochronnego na znak słowno-graficzny BIOMED-LUBLIN. 
 
Wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy (znak słowno-graficzny BIOMED LUBLIN o 
numerze R-192607)  złożyła Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie. 
 
W tej sprawie UPRP wydał decyzję z dnia 22 czerwca 2012 r. Nr Sp. 528/10 unieważniającą prawo ochronne na 
ww. znak towarowy. 
 
Na decyzję tą Emitent złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w efekcie której 
WSA wydał wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r. utrzymujący w mocy zaskarżoną decyzję UPRP (sygn. akt VI SA/Wa 
3459/13) 
 
Od wyroku WSA w Warszawie Emitent złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA 
wydał wyrok z dnia 24 czerwca 2016 r. (sygn. akt: II GSK 269/15), w którym uchylił zaskarżony wyrok WSA w 
Warszawie i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania. 
 
W dniu 26 października 2016 r przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok 
uchylający decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie unieważnienia prawa 
ochronnego na znak towarowy BIOMED-LUBLIN (Sygn. akt VI SA/Wa 1682/16) 
 
W dniu 19 kwietnia 2017 r. zapadła decyzja przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 
w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy BIOMED-LUBLIN. 
 
W odpowiedzi na skargę przekazanej do Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego w Warszawie, Urząd Patentowy 
RP w całości podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w decyzji z dnia 19 kwietnia 2017 r. i uznał skargę za 
niezasadną. 
 
Również w ocenie Emitenta skarga jest bezzasadna. 
 
W nawiązaniu do ww. postępowania administracyjnego Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w 
Warszawie zawezwała Emitenta do próby ugodowej w dniu 9 grudnia 2015 r. do zapłaty przez Emitenta  
odszkodowania w wysokości 1.092.377,40 zł za bezprawne używanie znaku towarowego. Do ugody nie doszło. 
 
W cenie Emitenta żądanie to jest bezpodstawne 
 
 
28. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych 

 
Spółka narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz zobowiązania 
finansowe Spółki w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 9.1. Ryzykami, na które narażona jest Spółka 
są: 

 ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej, 
 ryzyko kredytowe oraz 
 ryzyko płynności. 

 
W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą wagę mają następujące cele: 

 zabezpieczenie krótkoterminowych oraz średnioterminowych przepływów pieniężnych, 
 stabilizacja wahań wyniku finansowego Spółki, 
 wykonanie zakładanych prognoz finansowych poprzez spełnienie założeń budżetowych, 
 osiągnięcie stopy zwrotu z długoterminowych inwestycji wraz z pozyskaniem optymalnych źródeł 

finansowania działań inwestycyjnych. 
 
Spółka nie zawiera transakcji na rynkach finansowych w celach spekulacyjnych. Od strony ekonomicznej 
przeprowadzane transakcje mają charakter zabezpieczający przed określonym ryzykiem. 
Ponadto Spółka wyznaczyła formalnie część instrumentów pochodnych jako zabezpieczenie przepływów 
pieniężnych zgodnie z wymogami MSR 39 (instrumenty pochodne zabezpieczające). Wpływ stosowanej 
rachunkowości zabezpieczeń na pozycje sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów 
przedstawiono w nocie nr 9.3. 
Poniżej przedstawiono najbardziej znaczące ryzyka, na które narażona jest Spółka. 

28.1. Ryzyko rynkowe 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe 
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Większość transakcji w Spółce przeprowadzanych jest w PLN. Ekspozycja Spółki na ryzyko walutowe wynika z 
zagranicznych transakcji sprzedaży oraz zakupu, które zawierane są przede wszystkim w EUR oraz USD. Ponadto 
Spółka zaciągnęła kredyty w EUR w celu finansowania transakcji na rynku europejskim.  
 
Jeżeli kwoty płacone (zakup) oraz uzyskane (sprzedaż) w walucie w znaczącym stopniu równoważą ryzyko, Spółka 
nie stosuje kontraktów forward oraz opcji walutowych. 
 
Aktywa oraz zobowiązania finansowe Spółki, inne niż instrumenty pochodne wyrażone w walutach obcych, 
przeliczone na PLN kursem zamknięcia obowiązującym na dzień bilansowy przedstawiają się następująco: 
 

  Nota 
Wartość wyrażona w walucie (w tys.): Wartość po 

przeliczeniu EUR USD GBP … … 

Stan na 31.12.2017               

Aktywa finansowe (+):                

Pożyczki 9.2             

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności finansowe 12 468         1 953 

Pozostałe aktywa finansowe 9.4             

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 274         1 141 

Zobowiązania finansowe (-):              

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 422         1 762 

Leasing finansowy 7             

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania finansowe 18 1 776   5     7 428 

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   2 940   5     12 284 

Stan na 31.12.2016               

Aktywa finansowe (+):                 

Pożyczki 9.2             

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności finansowe 12 657         2 905 

Pozostałe aktywa finansowe 9.4             

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 149         659 

Zobowiązania finansowe (-):              

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 2 837         9 456 

Leasing finansowy 7             

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania finansowe 18 2 211 3 2     9 932 

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   5 854 3 2     22 952 

 
Pochodne instrumenty finansowe (aktywa oraz zobowiązania finansowe), które stanowią dla Spółki ekspozycję na 
ryzyko walutowe przedstawia poniższa tabela. Szczegółowe informacje o wartości nominalnej instrumentów 
pochodnych zostały zaprezentowane w nocie 9.3. 
 

  
Wartość bilansowa w PLN (tysiące): 

EUR USD GBP … … 

Stan na 31.12.2017           

Pochodne instrumenty finansowe          

Aktywa finansowe (+)  3 094         

Zobowiązania finansowe (-) -9 169 -5 -5     

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem -6 075 -5 -5     

Stan na 31.12.2016           

Pochodne instrumenty finansowe           

Aktywa finansowe (+)  3 564         

Zobowiązania finansowe (-) -22 336 -3 -2     

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem -18 772 -3 -2     
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Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz pozostałych całkowitych dochodów w 
odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych Spółki oraz wahań kursu EUR do PLN oraz USD do PLN. 
Analiza wrażliwości zakłada wzrost lub spadek kursów EUR/PLN oraz USD/PLN o 10% w stosunku do kursu 
zamknięcia obowiązującego na poszczególne dni bilansowe.  
 
 

  
Wahania 

kursu 

Wpływ na wynik finansowy: 
Wpływ na pozostałe dochody 

całkowite: 

EUR USD razem EUR USD razem 

Stan na 31.12.2017               

Wzrost kursu walutowego 10% -789  -2  -791        -    

Spadek kursu walutowego -10% 789  2  791        -    

Stan na 31.12.2016               

Wzrost kursu walutowego 10% -1646  -1  -1 647        -    

Spadek kursu walutowego -10% 1 646  1 1 647 -        -    

 
Ekspozycja na ryzyko walutowe ulega zmianom w ciągu roku w zależności od wolumenu transakcji 
przeprowadzanych w walucie. Niemniej powyższą analizę wrażliwości można uznać za reprezentatywną dla 
określenia ekspozycji Spółki na ryzyko walutowe na dzień bilansowy. 
 
Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej 
Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych z 
tytułu aktywów oraz zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną stopą procentową. Spółka jest narażona 
na ryzyko stopy procentowej w związku z następującymi kategoriami aktywów oraz zobowiązań finansowych: 

 pożyczki, 
 dłużne papiery wartościowe (pozostałe aktywa finansowe), 
 kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 
 leasing finansowy. 

Charakterystykę powyższych instrumentów, w tym oprocentowanie zmienną oraz stałą stopą procentową, 
przedstawiono w notach nr 9.2, 9.4 oraz 9.5. 
 
Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz pozostałych całkowitych dochodów w 
odniesieniu do potencjalnego wahania stopy procentowej w górę oraz w dół o 1%. Kalkulację przeprowadzono na 
podstawie zmiany średniej stopy procentowej obowiązującej w okresie o (+/-) 1% oraz w odniesieniu do aktywów 
oraz zobowiązań finansowych wrażliwych na zmianę oprocentowania tj. oprocentowanych zmienną stopą 
procentową. 
 

  
Wahania 

stopy 

Wpływ na wynik 
finansowy: 

Wpływ na pozostałe 
dochody całkowite: 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

Wzrost stopy procentowej 1% -342  -484      

Spadek stopy procentowej -1% 342  484      

 
Analiza wrażliwości na inne ryzyka rynkowe 
 

28.2. Ryzyko kredytowe 

Maksymalna ekspozycja Spółki na ryzyko kredytowe określana jest poprzez wartość bilansową następujących 
aktywów finansowych i zobowiązań pozabilansowych: 
 

  Nota 31.12.2017 31.12.2016 

Pożyczki 9.2 515 515 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności finansowe 12 6 751 8 659 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3     

Papiery dłużne 9.4     

Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4     

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych 9.4     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 2 319 672 
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych 
gwarancji i poręczeń 27     

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem   9 585 9 846 
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Spółka w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności, analizując ryzyko 
kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe 
(wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym 
Spółka dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej wiarygodności.  
 
W ocenie Zarządu Spółki dominującej powyższe aktywa finansowe, które nie są zaległe oraz objęte odpisem z 
tytułu utraty wartości na poszczególne dni bilansowe, uznać można za aktywa o dobrej jakości kredytowej. Z tego 
też względu Spółka nie ustanawiała zabezpieczeń oraz innych dodatkowych elementów poprawiających warunki 
kredytowania. 
 
Analizę należności jako najistotniejszej kategorii aktywów narażonych na ryzyko kredytowe, pod kątem zalegania 
oraz strukturę wiekową należności zaległych nie objętych odpisem przedstawiają poniższe tabele: 
 

  
31.12.2017 31.12.2016 

Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe 

Należności krótkoterminowe:         

Należności z tytułu dostaw i usług 4 206 2 146 6 383 1 743 
Odpisy aktualizujące wartość należności z 
tytułu dostaw i usług (-)   -766   -708 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 4 206 1 380 6 383 1 035 

Pozostałe należności finansowe         
Odpisy aktualizujące wartość pozostałych 
należności (-)         

Pozostałe należności finansowe netto         

Należności finansowe 4 206 1 380 6 383 1 035 

 
 

  

31.12.2017 31.12.2016 

Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności 
DiU* 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności krótkoterminowe zaległe:         

do 1 miesiąca 636   22  

od 1 do 3 miesięcy 630   745  

od 3 do 6 miesięcy 167   663  

od 6 do 12 miesięcy 550   123  

powyżej roku 164   191  

Zaległe należności finansowe 2 146   1 743  

*Należności z tytułu dostaw i usług 

 
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, Spółka nie jest narażona na ryzyko kredytowe w związku z 
pojedynczym znaczącym kontrahentem lub Spółką kontrahentów o podobnych cechach. W oparciu o historycznie 
kształtujące się tendencje zalegania z płatnościami, zaległe należności nie objęte odpisem nie wykazują znacznego 
pogorszenia jakości - większość z nich mieści się w przedziale do miesiąca i nie zachodzą obawy co do ich 
ściągalności. 
 
Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych oraz pochodnych 
instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką wiarygodność podmiotów będących 
stroną transakcji, do których należą przede wszystkim banki. 
 
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych narażonych na ryzyko kredytowe zostały szczegółowo 
omówione w notach nr 9.2, 9.4 oraz 12. 
 

28.3. Ryzyko płynności 

Spółka Kapitałowa jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań 
finansowych. Spółka zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz 
zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące 
monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie 
prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. Zapotrzebowanie na gotówkę 
porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności 
pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków.  
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Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe Spółki, inne niż instrumenty pochodne, mieściły się w następujących 
przedziałach terminów wymagalności: 

 Nota 

Krótkoterminowe: Długoterminowe: Przepływy razem 
przed 

zdyskontowaniem 
do 6  
m-cy 

6 do 12 
m-cy 

1 do 3 lat 3 do 5 lat 
powyżej 

5 lat 

Stan na 31.12.2017               

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5 572 562 689     1 823 

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5             

Pożyczki 9.5 138 108 187 174 89 696 

Dłużne papiery wartościowe 9.5 269 1 149 6 532     7 950 

Leasing finansowy 7 290 272 819 801 1 903 4 085 

Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 18 5 370 15 573 15 996 5 499 2 592 45 030 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   6 639 17 663 24 223 6 474 4 584 59 584 

Stan na 31.12.2016               

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5 2 405 1 171 1 934     5 510 

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5  3 134       3 134 

Pożyczki 9.5 115 115 372 187 263 1 053 

Dłużne papiery wartościowe 9.5 1 226 743 7 950     9 918 

Leasing finansowy 7 910 1 736 4 906 8 017   15 569 

Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 18 39 213 5 391 6 104 5 701 5 291 61 701 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   43 869 12 290 21 265 13 905 5 554 96 884 

 
W tabeli wykazano wartość umowną zobowiązań, bez uwzględnienia skutków dyskonta w związku z wyceną 
zobowiązań według zamortyzowanego kosztu, stąd prezentowane kwoty mogą odbiegać od ujętych w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej.  
 
 
Na poszczególne dni bilansowe Spółka posiadała ponadto wolne limity kredytowe w rachunkach bieżących w 
następującej wartości: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Przyznane limity kredytowe 2 150  3 650  

Wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym -  3 571  

Wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym 2 150    79    

 
 
29. Zarządzanie kapitałem 

 
Spółka zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Spółkę, poprawy 
ratingów kredytowych oraz zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów 
zainteresowanych kondycją finansową Spółki. 
 
Spółka monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych powiększonych o pożyczki 
podporządkowane otrzymane od właścicieli oraz pomniejszonych o kapitał z wyceny instrumentów pochodnych 
zabezpieczających przepływy pieniężne. Na podstawie tak określonej kwoty kapitału, Spółka oblicza wskaźnik 
kapitału do źródeł finansowania ogółem. Celem jest osiągnięcie wskaźnika na poziomie nie niższym niż 0,5. 
 
Ponadto by monitorować zdolność obsługi długu, Spółka oblicza wskaźnik długu (tj. zobowiązań z tytułu leasingu, 
kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o 
koszty amortyzacji). Spółka zakłada stopniowe obniżanie wartości wskaźnika. do poziomie nie wyższego niż 3,0.  
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30. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 
Poniżej przedstawiono podsumowanie wszystkich istotnych umów zawartych w roku 2018 do dnia sporządzenia 
sprawozdania, których stroną jest Spółka. Za istotne umowy Spółka uznała umowy, których zamieszczenie jest w 
ocenie Spółki uzasadnione z uwagi na ich znaczenie dla prowadzonej działalności: 
  
a) zawarcie umów objęcia akcji serii P 
W dniu 26 stycznia 2018 r. zawarte zostały cztery umowy objęcia akcji z czteroma inwestorami.  
Dwie spośród czterech umów zawarte zostały z: 
  
1.  Panem Marcinem Pirógiem będącym Prezesem Zarządu Emitenta – wobec złożonej w dniu 14 października 

2017 roku oferty przez Pana Piróga na objęcie akcji w ramach prowadzonego procesu pozyskania inwestorów 
przez Emitenta. Umowa dotyczy objęcia 200.000 akcji na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł każda 
akcja. 

  
2.  Panem Dariuszem Kucowiczem będącym członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - wobec złożonej w dniu 14 

października 2017 roku oferty przez Pana Kucowicza na objęcie akcji w ramach prowadzonego procesu 
pozyskania inwestorów przez Emitenta. Umowa dotyczy objęcia 1.000.000 akcji na okaziciela serii P o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

  
Pozostałe dwie umowy zostały zawarte z inwestorami, z którymi Emitent zawarł przedwstępne umowy objęcia akcji 
w dniu 20 października 2017 r. Umowy te dotyczą objęcia łącznie 3.600.000 akcji na okaziciela serii P o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda akcja. 
  
We wszystkich ww. umowach cena emisyjna akcji została ustalona na poziomie 1,07 zł, co wynika z pierwotnie 
poczynionych ustaleń z inwestorami i koresponduje z ceną akcji serii M i N, emitowanych w ramach tego samego 
procesu pozyskania inwestorów. Uchwała zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach 
kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w tej sprawie została podjęta w dniu 30 listopada 2017 r. Akcje 
mają zostać opłacone nie później niż do dnia 31 marca 2018 r.  
W celu zabezpieczenia wykonania umów Marcin Piróg oraz Dariusz Kucowicz złożą do dnia 10 lutego 2018 r. 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego co do wpłaty wkładu pieniężnego na pokrycie 
akcji, chyba że do tego terminu w całości pokryją obejmowane akcje. Ponadto, jeżeli nie wniosą pełnego wkładu 
pieniężnego w terminie do 31 marca 2018r, Spółce przysługiwać będzie kara umowna w wysokości  
10 % łącznej ceny emisyjnej.  
  
W odniesieniu do dwóch pozostałych inwestorów, udzielili oni Spółce nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia 
oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego co do wpłaty wkładu pieniężnego, przy 
zawieraniu umów przedwstępnych, zaś kara umowna przysługująca Spółce w razie nie wniesienia całego wkładu 
pieniężnego na pokrycie akcji w umówionym terminie wynosi 3% łącznej ceny emisyjnej.  
Łączna wielkość emisji akcji serii P wyniosła 4.800.000 akcji  
Spółka zobowiązała się do podjęcia niezbędnych kroków w celu dematerializacji akcji w systemie KDPW oraz do 
dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A., przy czym w terminie do dnia 15 lipca 2018 roku Emitent ma przygotować poprawny i kompletny 
prospekt emisyjny i złożyć wniosek o jego zatwierdzenie do Komisji Nadzoru Finansowego 
  
b) zawarcie umowy dystrybucyjnej z BIOTON SA 
W dniu 12 lutego 2018 roku Spółka zawarła umowę z BIOTON S.A., w wyniku której Spółka zobowiązała się 
sprzedawać na zasadzie wyłączności na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do BIOTON produkt leczniczy 
Distreptaza® („Produkt”). BIOTON zobowiązał się nabywać Produkty od Spółki, a następnie sprzedawać je 
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. BIOTON zobowiązał się także do aktywnej promocji i reklamy 
Produktu. W zamian za usługi świadczone przez BIOTON, Emitent zobowiązał się płacić wynagrodzenie, które 
uzależnione jest od wolumenu sprzedaży Produktu. 
  
Strony określiły umownie Prognozowany Roczny Poziom Zamówień (PRPZ) oraz Prognozowany Miesięczny 
Poziom Zamówień (PMPZ) Produktu, które zwiększają się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły 
także Minimalny Roczny Limit Zamówień (MRPZ) i Minimalny Miesięczny Limit Zamówień (MMLZ) Produktu. 
W przypadku realizacji sprzedaży poniżej Minimalnego Rocznego Poziomu Zamówień BIOTON zwróci Emitentowi 
utracone korzyści w postaci marży na Produkcie pomniejszonej o wynagrodzenie, które byłoby należne BIOTON, 
jeśli MRPZ zostałby wykonany. 
  
Strony określiły także w Umowie limit skumulowanej wielkości zamówień w roku kalendarzowym, którego 
przekroczenie uprawnia BIOTON do naliczenia dodatkowego wynagrodzenia za Produkty sprzedane ponad 
ustalony limit. 
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 roku. 
Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za obopólną zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie.  
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Umowa może być wypowiedziana jeśli druga Strona naruszy istotne warunki Umowy, a w szczególności jeśli 
Biomed utraci możliwość dostarczania Produktu, lub zamówienia składane przez BIOTON będą niższe niż opisane 
wyżej minimalne poziomy zamówień.  
Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie ma wpływu na jakiekolwiek zaległe zobowiązania należne z mocy 
niniejszej Umowy, powstałe przed jej rozwiązaniem lub wygaśnięciem, w tym w szczególności na zapłatę 
zobowiązań z tytułu ceny za dostarczone Produkty i zobowiązań z tytułu wynagrodzenia za świadczone usługi 
dystrybucji Produktów, ani nie ma wpływu na określone w umowie środki prawne, które mogą przysługiwać Stronom 
na podstawie niniejszej Umowy.  
Strony umownie ograniczyły całkowitą łączną odpowiedzialność BIOTON z tytułu częściowego lub całkowitego 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do kwoty 2 500 000 zł.  
  
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Łączna 
prognozowana wartość Umowy wynosi ok. 45 mln zł w całym okresie jej obowiązywania.  
  
W opinii Zarządu Spółki podpisanie Umowy pozwoli na szybszy wzrost wielkości sprzedaży Produktu na rynku 
krajowym. Uzgodnione w Umowie limity sprzedaży są wyższe niż zakładane przez Emitenta, możliwe do realizacji 
własnymi siłami sprzedaży. Przełoży się to na poprawę marż i wyników finansowych Emitenta w kolejnych latach, 
począwszy od roku 2019.  
Oznacza to również zmianę struktury koszów: zmniejszą się koszty stałe sprzedaży (wynagrodzenia 
przedstawicieli), zastąpione zostaną kosztami zmiennymi, wynagrodzeniem dla BIOTON zależnym od wielkości 
sprzedaży. 
Realizacja zawartych w Umowie planów sprzedaży na rok 2019 i lata kolejne będzie możliwa dzięki uruchomieniu 
nowego wydziału Distreptazy i podwojeniu zdolności produkcyjnych Spółki. 
  
c) zawarcie umowy na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG10 
W dniu 17 kwietnia 2018 r. zawarta umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia, w imieniu którego działa Dyrektor Zakładu 
Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia („Kupujący”), przedmiotem której jest sprzedaż i dostawa przez 
Spółkę na rzecz Ministerstwa Zdrowia szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 w ilości: 
1.    36.000 ampułek za łączną cenę brutto 1.281.600,00 PLN z terminem dostawy 14 dni od daty podpisania 
umowy. 
2.    48.000 ampułek za łączną cenę brutto 1.708.800,00 PLN z terminem dostawy do dnia 28 września 2018 r. 
3.    27.375 ampułek za łączną cenę brutto 974.550,00 PLN z terminem dostawy do dnia 19 grudnia 2018 r.  
Termin płatności ceny został określony w umowie na 30 dni od daty należycie zrealizowanej dostawy. 
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów. 
 
31. Pozostałe informacje 

31.1. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR 

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano 
następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 

 kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2017 4,1709 PLN/EUR, 31.12.2016 
4,4240  PLN/EUR,  

 średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.12.2017 4,2447 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2016 4,3757  
PLN/EUR,  Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco : 01.01 
- 31.12.2017 4,4157 i 4,1709 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2016 4,5035 i 4,2355 PLN/EUR.  

 
Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z przepływów 
pieniężnych, przeliczone na EURO, przedstawia tabela: 

 

 

od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

tys. PLN tys. EUR 

Sprawozdanie z wyniku         

Przychody ze sprzedaży 31 404 36 339 7 399 8 305 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 854 -30 084 1 143 -6 875 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 682 -33 118 396 -7 569 

Zysk (strata) netto 588 -25 804 139 -5 897 

Zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom podmiotu dominującego 

588 -25 804 139 -5 897 

Zysk na akcję (PLN) -    -    -    -    

Rozwodniony zysk na akcję (PLN) -    -    -    -    

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,2447  4,3757  
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od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

tys. PLN tys. EUR 

          

Sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych 

        

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

        

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

4 356 15 771 1 026 3 604 

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej 

5 338 -4 770 1 258 -1 090 

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

-8 047 -10 382 -1 896 -2 373 

Średni kurs PLN / EUR w okresie 1 647 619 388 141 

 

  
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 

tys. PLN tys. EUR 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej         

Aktywa 121 027 156 183 29 017 35 304 

Zobowiązania długoterminowe 37 179 44 175 8 914 9 985 

Zobowiązania krótkoterminowe 26 040 68 838 6 243 15 560 

Kapitał własny 57 808 43 170 13 860 9 758 

Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

57 808 43 170 13 860 9 758 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,1709  4,4240  

 

31.2. Struktura właścicielska kapitału podstawowego 

 
 

Kapitał podstawowy - struktura 
własności  

Liczba akcji Liczba głosów 
Wartość 

nominalna 
akcji 

Udział w 
kapitale 

Stan na 31.12.2017         

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 479  8% 

Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 478  8% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005 6 273 005 
627  11% 

Dariusz Kucowicz (w tym pośrednio przez 
Medicare Sp. z o.o.) 

5 523 005 10 296 010 
552  10% 

Wiktor Napióra 5 023 005 9 796 010 502  9% 

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z 
Wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzany 
przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A 

4 236 261 4 236 261 

                    424  7% 

Pozostali akcjonariusze 26 829 547 27 761 350 2 683  47% 

Razem 57 460 410  77 008 390  5 746  100% 

Stan na 31.12.2016         

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 479  11% 

Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 478  11% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005 6 273 005 
627  14% 

Dariusz Kucowicz (w tym pośrednio przez 
Medicare Sp. z o.o.) 

4 773 005 9 546 010 
477  11% 

Wiktor Napióra 5 023 005 9 796 010 502  11% 

Pozostali akcjonariusze 18 615 808 19 547 611 1 862  42% 

Razem 44 260 410  63 808 390  4 426  100% 
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W 2017 roku wystąpiły zmiany we własności pakietów akcji reprezentujących ponad 5 % kapitału podstawowego. 

Zmiany te wynikały z następujących transakcji: 

Z dniem 1 stycznia 2017 r. struktura akcjonariatu uwzględniająca własności pakietów akcji reprezentujących 

ponad 5 % kapitału podstawowego, przedstawiała się następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 10,82% 14,61% 

Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 10,81% 14,61% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005 6 273 005 14,17% 9,83% 

Wiktor Napióra 5 023 005 9 796 010 11,35% 15,35% 

Dariusz Kucowicz w tym: 4 773 005 9 546 010 10,78% 14,96% 

pośrednio poprzez Medicare Sp.  z o.o. 4 773 005 9 546 010 10,78% 14,96% 

Pozostali (<5%) 18 615 808 19 547 611 42,06% 30,63% 

RAZEM 44 260 410 63 808 390 100,00% 100,00% 

 

W dniu 28 marca 2017 r. na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz w § 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze 

emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela (i) serii G w liczbie 850 000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy) 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oraz (ii) serii H w liczbie 2 495 400 (słownie: dwa miliony czterysta 

dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta) o wartości nominalnej 0,10 zł każda, na mocy której kapitał zakładowy 

został podniesiony z kwoty 4.426.041,00 PLN (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy 

czterdzieści jeden złotych i 00/100) do kwoty 4.760.581,00 (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt 

tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 00/100). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane 

postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 13 października 2017 r. 

W dniu 17 lipca 2017 r. na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz w § 10 Statutu Spółki Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze 

emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii I w liczbie 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, na mocy której kapitał zakładowy został podniesiony z kwoty 4.760.581,00 (słownie: 

cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 00/100) do kwoty 

4.960.581,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 

00/100). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 

13 października 2017 r. 

Na skutek rejestracji akcji serii G, H oraz I przez Sąd Rejestrowy w dniu 13 października 2017 r. struktura 

akcjonariatu przedstawiała się następująco (przy czym 750.000 akcji serii G objął Dariusz Kucowicz w wyniku 

umowy objęcia akcji z dnia 9 czerwca 2017 r. - akcje powstały w ww. dacie ich rejestracji) 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 9,66% 13,49% 

Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 9,65% 13,48% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005 6 273 005 12,65% 9,07% 

Wiktor Napióra 5 023 005 9 796 010 10,13% 14,17% 

Dariusz Kucowicz w tym: 5 523 005 10 296 010 11,13% 14,89% 

pośrednio poprzez Medicare Sp.  z o.o. 4 773 005 9 546 010 9,62% 13,80% 

Pozostali (<5%) 23 211 208 24 143 011 46,79% 34,91% 

RAZEM 49 605 810 69 153 790 100,00% 100,00% 
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W dniu 25 października 2017 r. na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 25/2016 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz w § 10 Statutu Spółki, Zarząd Spółki podjął uchwałę 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru 

w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela (i) serii M w liczbie 1 850 000 (słownie: jeden milion osiemset 

pięćdziesiąt tysięcy)  o wartości nominalnej 0,10 zł każda, oraz (ii) serii N w liczbie 1 900 000 (słownie: jeden milion 

dziewięćset tysięcy) o wartości nominalnej 0,10 zł każda na mocy której kapitał zakładowy został podniesiony z 

kwoty 4.960.581,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 

i 00/100) do kwoty 5.335.581,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt 

jeden złotych i 00/100). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu 

Rejestrowego z dnia 22 listopada 2017 r. 

Na skutek rejestracji akcji serii M oraz N przez Sąd Rejestrowy w dniu 22 listopada 2017 r. struktura akcjonariatu 

przedstawiała się następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 8,98% 12,79% 

Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 8,97% 12,78% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005 6 273 005 11,76% 8,60% 

Wiktor Napióra 5 023 005 9 796 010 9,41% 13,44% 

Dariusz Kucowicz w tym: 5 523 005 10 296 010 10,35% 14,12% 

pośrednio poprzez Medicare Sp.  z o.o. 4 773 005 9 546 010 8,95% 13,09% 

Pozostali (<5%) 26 961 208 27 893 011 50,53% 38,26% 

RAZEM 53 355 810 72 903 790 100,00% 100,00% 

 

 

W dniu 27 listopada 2017 r. na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 25/2016 Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2016 r. oraz w § 10 Statutu Spółki Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze 

emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii O w liczbie 4.104.600 (słownie: cztery miliony sto cztery tysiące 

sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, na mocy której kapitał zakładowy został podniesiony z kwoty 

5.335.581,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 00/100) 

do kwoty 5.746.041,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych i 

00/100). Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 

15 grudnia 2017 r. 

 

Na skutek rejestracji akcji serii O przez Sąd Rejestrowy w dniu 15 grudnia 2017 r. struktura akcjonariatu 

przedstawiała się następująco (przy czym 4 104 600 akcji serii O objął Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z 

Wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A w wyniku 

umowy objęcia akcji z dnia 1 grudnia 2017 r. - akcje powstały w ww. dacie ich rejestracji): 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów 

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 8,34% 12,11% 

Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 8,33% 12,10% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 

6 273 005 6 273 005 10,92% 8,15% 

Wiktor Napióra 5 023 005 9 796 010 8,74% 12,72% 

Dariusz Kucowicz w tym: 5 523 005 10 296 010 9,61% 13,37% 

pośrednio poprzez Medicare Sp.  z o.o. 4 773 005 9 546 010 8,31% 12,40% 
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Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z 
Wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzany 
przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A 

4 236 261 4 236 261 7,37% 5,50% 

Pozostali (<5%) 26 829 547 27 761 350 46,69% 36,05% 

RAZEM 57 460 410 77 008 390 100,00% 100,00% 

 

 

31.3. Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki 

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Zarządu Spółki wyniosła: 

 

 

  

W Spółce dominującej: 

Razem 

Wynagrodzenie 
Inne 

świadczenia 

Okres od 01.01 do 31.12.2017       

Andrzej Stachnik 456 6  462 

Marcin Piróg 165 20 185 

Dariusz Kucowicz 128 34 162 

Włodzimierz Parzydło 55 15 70 

Grzegorz Stefański 18 25 43 

Adam Siwek -    340 340 

Razem 824 440 1 264 

Okres od 01.01 do 31.12.2016       

Waldemar Sierocki 301 -    301 

Andrzej Stachnik 161 -    161 

Agnieszka Biała 24 285 309 

Marcus Preston 24 358 382 

Grzegorz Zabiegły 72  -    72 

Adam Siwek 6  69 75 

Dariusz Kucowicz 10 -    10 

Razem 599  712 1 311 

 
 
Inne informacje dotyczące kluczowego personelu kierowniczego, w tym dotyczące pożyczek, zaprezentowano w 
nocie nr 26.1. 
 

31.4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki  

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła: 

 

  

W Spółce dominującej: 

Razem 
Wynagrodzenie 

Inne 
świadczenia 

Okres od 01.01 do 31.12.2017       

Jarosław Błaszczak 66  2  68  

Dariusz Kucowicz 7  63  70  

Dariusz Maciejuk 16  -    16  

Wiktor Napióra 25  68  93 

Przemysław Sierocki 23  70  93 

Joanna Szymańsa-Bulska 17  -    17 

Waldemar Sierocki 1  -    1  

Piotr Kwaśniewski 1  -    1  

Konrad Miterski 1  -    1  

Andrzej Szostek -    -    -    
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Razem 157  203  360  

Okres od 01.01 do 31.12.2016       

Jarosław Błaszczak 10  -    10 

Stanisław Bogdański -    -    -    

Zbigniew Hojda -    -    -    

Dariusz Kucowicz 10 -    10 

Krzysztof Łysakowski -    -    -    

Dariusz Maciejuk 7 -    7 

Wiktor Napióra 3 -    3 

Przemysław Sierocki 11 -    11 

Joanna Szymańsa-Bulska -    -    -    

Razem 41 -    41 

 

31.5. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Audytorem dokonującym badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki jest Grant Thornton Frąckowiak 
sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, wpisaną na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych 
Rewidentów pod nr 4055. Wynagrodzenie audytora z poszczególnych tytułów wyniosło: 

 

 
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Badanie rocznych sprawozdań finansowych 32 38  

Przegląd sprawozdań finansowych 20 25  

Doradztwo podatkowe    

Pozostałe usługi    

Razem 52    63    

 

31.6. Zatrudnienie 

Przeciętne zatrudnienie w Spółce w podziale na poszczególne grupy zawodowe oraz rotacja pracowników 
kształtowały się następująco: 

 

   
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE   

  
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Pracownicy umysłowi 83  86  

Pracownicy fizyczni 128  128  

Razem 211  214  

 

   
ROTACJA KADR   

  
od 01.01 do 
31.12.2017 

od 01.01 do 
31.12.2016 

Liczba pracowników przyjętych 23  13  

Liczba pracowników zwolnionych (-) -22 -24 

Razem 1 -11 
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32. Zatwierdzenie do publikacji 

 
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2017 (wraz z danymi porównawczymi) 
zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 27.04.2018 roku. 
 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

27.04.2018r. Marcin Piróg Prezes Zarządu  

27.04.2018r.. Włodzimierz Parzydło Członek Zarządu  

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

27.04.2018r. Katarzyna Krukowska Główny Księgowy   

 


