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Nazwa:

„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2019 – 30.09.2019

Poziom zaokrągleń:

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

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

30.09.2019
niebadane

30.09.2018
niebadane

31.12.2018

Aktywa trwałe
Wartość firmy
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe

1 161

17 022

1 142

53 682

69 628

56 897

Nieruchomości inwestycyjne

3 270

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
Należności i pożyczki

27

569

27

Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe
Zapasy

3 270
112

101

81

9 762

8 828

10 492

68 014

96 147

71 910

9 641

10 203

6 939

3 056

4 441

6 484

Aktywa z tytułu umowy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pożyczki

569

542

Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

306

417

323

1 792

352

58

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone
do sprzedaży
Aktywa obrotowe

15 364

18 683

14 346

Aktywa razem

83 378

114 830

86 255

3 270
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Nazwa:

„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2019 – 30.09.2019

Poziom zaokrągleń:

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

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.)
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał podstawowy

30.09.2019
niebadane

30.09.2018
niebadane

31.12.2018

6 226

6 226

6 226

62 337

62 352

62 352

11 493

11 493

11 493

-48 714

-19 335

-49 671

-49 672

-17 259

-17 260

958

-2 076

-32 412

31 342

60 735

30 400

Akcje własne (-)
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Pozostałe kapitały
Zyski zatrzymane:
- zysk (strata) z lat ubiegłych
- zysk (strata) netto
Kapitał własny

Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne

6 354

421

401

Leasing finansowy

2 709

2 889

2 771

Pochodne instrumenty finansowe
Pozostałe zobowiązania

18 430

9 694

26 418

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

681

671

671

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe

353

326

330

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

2 493

3 070

2 973

Zobowiązania długoterminowe

31 021

17 070

33 564

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

16 723

24 863

10 265

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne

631

9 339

9 175

Leasing finansowy

383

325

338

2 447

1 358

1 664

190

389

192

640

750

658

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi
przeznaczonymi do sprzedaży
Zobowiązania krótkoterminowe

21 014

37 024

22 292

Zobowiązania razem

52 035

54 095

55 856

Pasywa razem

83 378

114 830

86 255

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń
pracowniczych
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
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Nazwa:

„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2019 – 30.09.2019

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

SPRAWOZDANIE Z WYNIKU
od 01.07 do
30.09.2019
niebadane

od 01.01 do
30.09.2019
niebadane

od 01.07 do
30.09.2018
niebadane

od 01.01 do
30.09.2018
niebadane

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

7 991

26 357

8 804

23 173

Przychody ze sprzedaży produktów

7 942

26 064

8 771

23 062

48

293

33

111

Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

1

Koszt własny sprzedaży

3 478

11 637

4 943

11 499

Koszt sprzedanych produktów

3 478

11 637

4 943

11 496

Koszt sprzedanych usług

3

Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

4 513

14 721

3 861

11 673

476

2 900

1 078

2 676

2 671

8 516

2 908

8 892

Pozostałe przychody operacyjne

265

869

182

760

Pozostałe koszty operacyjne

184

745

184

694

1 446

3 430

-127

171

15

27

-4

32

Koszty finansowe

785

1 758

635

2 172

Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych
metodą praw własności (+/-)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem

676

1 698

-766

-1 969

Podatek dochodowy

327

740

14

107

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

349

958

-780

-2 076

349

958

-780

-2 076

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) ze sprzedaży jednostek zależnych (+/-)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych
Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania aktywów
finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie
Przychody finansowe

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN)
od 01.07 do
30.09.2019
niebadane
z działalności kontynuowanej
- podstawowy
- rozwodniony
z działalności kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy
- rozwodniony

od 01.01 do
30.09.2019
niebadane

od 01.07 do
30.09.2018
niebadane

od 01.01 do
30.09.2018
niebadane

0,01

0,02

-0,01

-0,03

0,01

0,02

-0,01

-0,03

0,01

0,02

-0,01

-0,03

0,01

0,02

-0,01

-0,03
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„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Zysk (strata) netto

od 01.07 do
30.09.2019
niebadane
349

od 01.01 do
30.09.2019
niebadane
958

od 01.07 do
30.09.2018
niebadane
-780

od 01.01 do
30.09.2018
niebadane
-2 076

349

958

-780

-2 076

Pozostałe całkowite dochody
Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków
pieniężnych ujmowane w wartości początkowej pozycji
zabezpieczanych: zyski (straty) z wyceny ujęte w
okresie w pozostałych dochodach całkowitych
Przeszacowanie środków trwałych
Inwestycje w instrumenty kapitałowe
Udział w pozostałych dochodach całkowitych jednostek
wycenianych metodą praw własności
Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie
przenoszonych do wyniku finansowego
Pozycje przenoszone do wyniku finansowego
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków
pieniężnych ujmowane w wyniku:
- zyski (straty) z wyceny ujęte w okresie w pozostałych
dochodach całkowitych
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego
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
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Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał
podstawowy

Saldo na dzień 01.01.2019 roku

Akcje
własne (-)

Kapitał ze
sprzedaży
akcji
powyżej
ich
wart. nomi
nalnej

Pozostałe
kapitały

Zyski
zatrzymane

Razem

6 226

62 352

11 493

-49 671

30 400

6 226

62 352

11 493

-49 671

30 400

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w
okresie od 01.01 do 30.09.2019 roku
Emisja akcji

-15

-15

-15

-15

Emisja akcji w związku z realizacją
opcji
(program płatności akcjami)
Wycena opcji (program płatności
akcjami)
Zmiana struktury Spółki (transakcje z
podmiotami
niekontrolującymi)
Dywidendy
Przekazanie wyniku finansowego na
kapitał
Razem transakcje z właścicielami
Zysk (strata) netto za okres od 01.01
do 30.09.2019 roku
Pozostałe dochody całkowite po
opodatkowaniu za okres od
01.01 do 30.09.2019 roku
Razem całkowite dochody
Sprzedaż przeszacowanych środków
trwałych:
przeniesienie do zysków zatrzymanych
Zabezpieczenie przepływów
pobieżnych:
przeniesienie do wartości początkowej
aktywów lub
zobowiązań
Sprzedaż instrumentów kapitałowych:
przeniesienie do zysków zatrzymanych
Saldo na dzień 30.09.2019 roku

6 226

62 337

11 493

958

958

958

958

-48 713

31 342
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„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)
Akcje
Kapitał
własne
podstawowy
(-)
Saldo na dzień 01.01.2018 roku

Kapitał ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wart. nominalnej

5 746

Pozostałe
kapitały

Zyski
zatrzymane

Razem

57 829

11 493

-17 259

57 808

57 829

11 493

-17 259

57 808

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

5 746
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2018 roku
Emisja akcji
480

4 524

5 004

4 524

5 004

Emisja akcji w związku z realizacją
opcji
(program płatności akcjami)
Wycena opcji (program płatności
akcjami)
Zmiana struktury Spółki (transakcje z
podmiotami
niekontrolującymi)
Dywidendy
Przekazanie wyniku finansowego na
kapitał
Razem transakcje z właścicielami

480

Zysk (strata) netto za okres od 01.01
do 30.09.2018 roku
Pozostałe dochody całkowite po
opodatkowaniu za okres od
01.01 do 30.09.2018 roku
Razem całkowite dochody
Sprzedaż przeszacowanych środków
trwałych:
przeniesienie do zysków
zatrzymanych
Saldo na dzień 30.09.2018 roku

6 226

62 352

11 493

-2 076

-2 076

-2 076

-2 076

-19 336

60 735
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Nazwa:
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Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2019 – 30.09.2019

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.)
Akcje
Kapitał
własne
podstawowy
(-)
Saldo na dzień 01.01.2018 roku

Kapitał ze
sprzedaży akcji
powyżej ich
wart. nominalnej

5 746

Pozostałe
kapitały

Zyski
zatrzymane

Razem

57 829

11 493

-17 260

57 808

57 829

11 493

-17 260

57 808

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

5 746
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2018 roku
Emisja akcji
480

4 524

5 004

4 524

5 004

Emisja akcji w związku z realizacją
opcji
(program płatności akcjami)
Wycena opcji (program płatności
akcjami)
Zmiana struktury Spółki (transakcje z
podmiotami
niekontrolującymi)
Dywidendy
Przekazanie wyniku finansowego na
kapitał
Razem transakcje z właścicielami

480

Zysk (strata) netto za okres od 01.01
do 31.12.2018 roku
Pozostałe dochody całkowite po
opodatkowaniu za okres od
01.01 do 31.12.2018 roku
Razem całkowite dochody
Sprzedaż przeszacowanych środków
trwałych:
przeniesienie do zysków
zatrzymanych
Saldo na dzień 31.12.2018 roku

6 226

62 352

11 493

-32 412

-32 412

-32 412

-32 412

-49 671

30 400
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„BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2019 – 30.09.2019

Poziom zaokrągleń:

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

złoty polski (PLN)

Waluta sprawozdawcza:

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
od 01.01 do
30.09.2019
niebadane
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa
trwałe
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości
niematerialne
Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych

od 01.01 do
30.09.2018
niebadane

od 01.01 do
31.12.2018

1 698

-1 969

-38 219

4 003

3 893

17 336

364

611

16 820

839

615

2 282

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans.
wycenianych przez wynik
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków
pieniężnych przeniesione z kapitału
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów
finansowych
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów
trwałych
Zysk (strata) ze sprzedaży aktywów finansowych (innych
niż instrumenty pochodne)
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Koszty odsetek
Przychody z odsetek i dywidend
Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne)
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Inne korekty
Korekty razem
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności

-541

-597

-1 327

4 666

4 522

35 111

-2 702

-884

2 380

3 428

2 257

756

Zmiana stanu zobowiązań

366

-5 165

-4 224

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych

789

-901

3 577

1 881

-4 693

2 489

8 245

-2 140

-620

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umów
Zmiany w kapitale obrotowym
Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów
pochodnych
Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (CD.)
od 01.01 do
30.09.2019
niebadane
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych

od 01.01 do
30.09.2018
niebadane

od 01.01 do
31.12.2018

-383

-287

-617

-787

-1 314

-2 027

-1 170

-1 602

-2 644

5 135

5 003

-900

-900

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych
Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
Pożyczki udzielone
Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych
Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
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
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone

-6 300
6 000

1 783

1 397

-3 740

-3 122

-1 736

-174

-325

-319

-1 128

-796

-2 441

Dywidendy wypłacone
Środki pieniężne netto z działalności finansowej

-5 341

1 775

1 003

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych

1 733

-1 967

-2 260

58

2 319

2 319

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

1 792

352

58
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
1.

Informacje ogólne

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 0000373032. 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.
„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 Spółkę 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).
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.
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji wchodzą:
▪
Marcin Piróg – Prezes Zarządu,
▪
Piotr Fic – Członek Zarządu.
W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji wchodzą:
•
•
•
•

Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Wiktor Napióra – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Waldemar Sierocki – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Konrad Miterski - Członek Rady Nadzorczej,
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Dariusz Kucowicz – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Jasny - Członek Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu Audytu spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A na dzień zatwierdzenia
sprawozdania finansowego do publikacji wchodzą:
•
•
•

Konrad Miterski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
Jarosław Błaszczak - Członek Komitetu Audytu,
Tomasz Jasny - Członek Komitetu Audytu.

Informacje o Grupie Kapitałowej
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Spółka nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy Grupy
Kapitałowej. Spółka nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów i nie sporządza sprawozdania
skonsolidowanego.
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki
dnia 12.11.2019r.
2.
2.1.

Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości
Podstawa sporządzenia

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje okres 9 miesięcy zakończonych 30.09.2019 roku
oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa.
Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Spółki zamieszczono dodatkowo jako dane za
okresy porównywalne sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.09.2018 oraz sprawozdanie z
wyniku, sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2018 rok, pomimo braku takich wymogów w MSR 34.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym
sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie
finansowe należy czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2018.
Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
Śródroczne skrócone 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.
Spółka jest po uzgodnieniach zmiany warunków umowy o wytwarzanie i dostawę produktów Lakcid, które weszły
w życie z początkiem br. Celem tych działań jest poprawa rentowności.
Zgodnie z raportem bieżącym, wskazano na poprawę sytuacji w zakresie dostępności produktów Onko BCG i
szczepionki przeciwgruźliczej, co pozwala na korzystniejsze określenie prognoz sprzedaży tych preparatów.
W zakresie inicjatyw sprzedażowych, zakłada się zwiększenie dostępności Gammy Anty D poprzez produkcję tego
specyfiku z importowanego z USA osocza.
W kontekście możliwości pozyskiwania finansowania, zakłada się uwolnienie pojemności dłużnej poprzez
zmniejszenie obciążenia hipoteki na jednej z kluczowych nieruchomości Spółki, wykorzystanie jako zabezpieczenia
zastawów rejestrowych na urządzeniach, pozyskiwanie zaliczek na poczet przyszłych dostaw od kontrahentów
Spółki. Zarząd rozważa również najkorzystniejsze dla Spółki źródła pozyskania finansowania. Rozpatrywanymi
formami są emisja akcji lub obligacji, w tym zamiennych na akcję lub obie te formy łącznie.
Zgodnie z aktualnym stanem, jedna z nieruchomości Spółki jest w trakcie procedury konsultacji planu
zagospodarowania przestrzennego, co w przyszłości może wpłynąć na pozytywna zmianę wartości tego aktywu i
być źródłem uwalniania gotówki. Dodatkowo, zakłada się również sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń.
Spółka na bieżąco monitoruje koszty funkcjonowania tak by utrzymywać je na możliwie racjonalnie najniższym
poziomie.
Uwzględniając powyższe, zakłada się, że Spółka będzie finansować swoje zobowiązania z generowanego EBITDA
oraz pozyskiwanych zewnętrznych źródeł, w tym przy wykorzystaniu dostępnych zabezpieczeń.
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Zasady rachunkowości

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości,
które zostały zaprezentowane w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2018
roku z wyjątkiem opisanych poniżej zmian wynikających z wejścia w życie nowych standardów, interpretacji oraz
zmian standardów
Z dniem 1 stycznia 2019 roku zaczęły obowiązywać następujące standardy, które zostały zastosowane przez
Emitenta:
• MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
• KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku)
- mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
• Zmiany do MSSF 9 Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017 roku)
– mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
• Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
(opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015-2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) – do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później;
• Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego 2018 roku) – do
dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później.
- wpływ zastosowania MSSF 16 Leasing na sprawozdanie finansowe:
Spółka przyjęła nowy standard MSSF 16 od wymaganej daty wejścia w życie. Spółka dokonała ocenę skutków
wpływu wejścia w życie tego standardu we wszystkich aspektach i ze względu na małą istotność nie przeprowadziła
korekty bilansu otwarcia na dzień 1.01.2019 r.
Pozostałe zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas stosowaną politykę rachunkowości
Spółki.
Standardy oraz zmiany do standardów przyjęte przez RMSR, ale jeszcze nie zatwierdzone przez UE
MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji przyjętych przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem poniższych standardów oraz zmian
do standardów, które według stanu na dzień sporządzenia sprawozdania nie zostały jeszcze przyjęte do
stosowania:
• MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed
ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016
roku lub później;
• Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace
prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie
został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony;
• MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
• Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowych Standardach
Sprawozdawczości Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;
• Zmiana do MSSF 3 Połączenia jednostek (opublikowano dnia 22 października 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później;
• Zmiany do MSR 1 i MSR 8: Definicja istotności (opublikowano dnia 31 października 2018 roku) – do dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla
okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2020 roku lub później.
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Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która
została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej. Według
szacunków Spółki w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na
sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.
2.3.

Niepewność szacunków

Przy sporządzaniu śródrocznego skróconego 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 się od szacowanych przez Zarząd.
Informacje o szacunkach i założeniach, które są znaczące dla sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane
w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok.
2.4.

Korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości

W skróconym sprawozdaniu finansowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości oraz korekt błędów, które
miałyby wpływ na dane finansowe prezentowane za porównywalne okresy.
3.

Znaczące zdarzenia i transakcje

Poniżej przedstawiono podsumowanie wszystkich istotnych umów zawartych w kresie 9 m-cy 2019r. 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 aneksu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju w sprawie Centrum Badawczo Rozwojowego
W dniu 28 stycznia 2019 r. Spółka zawarła z Ministrem Inwestycji i Rozwoju aneksu do umowy z dnia 16 listopada
2018 r. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko
wyspecjalizowanych produktów leczniczych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem aneksu jest przesunięcie na dzień 30 czerwca 2019 r. terminu, do którego Spółka zobowiązana jest
złożyć dokumenty potwierdzające źródła finansowania projektu w kwocie 9 984 398 zł.
Zgodnie z Projektem, wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 24 960 995 zł netto, zaś wysokość dotacji
stanowi 60 % wartości kosztów kwalifikowanych,
tj.: 14 976 597 zł netto.
b) Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP
W dniu 30 stycznia 2019 r. Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) Aneks nr 2 do
Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. („Porozumienie”) dotyczącego odroczenia i rozłożenie na raty płatności
wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu Wierzycieli, w ramach
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i
Restrukturyzacyjnych postępowania restrukturyzacyjnego, który to układ został zatwierdzony prawomocnym na
dzień 22 września 2016 roku postanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2016 roku.
Mocą Aneksu nr 2 spłata niespłaconej części wierzytelności układowej wynosząca łącznie 16.504.468,03 PLN
została rozłożona na raty, zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) 12 (dwanaście) równych rat w kwocie po 688.000,00 PLN (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) każda,
płatne co miesiąc, począwszy od stycznia 2020 roku, na koniec danego miesiąca kalendarzowego;
b) ostatnia rata w kwocie 8.248.468,03 PLN (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta
sześćdziesiąt osiem złotych 3/100), płatna na koniec stycznia 2021 roku.
Należy zaznaczyć, iż w aneksie zawarto zapis, zgodnie z którym PARP zobowiązała się rozłożyć płatność kwoty
ostatniej raty w wysokości 8.248.468,03 PLN na 12 równych rat, płatnych na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego roku 2021, pod warunkiem, że wszystkie należności wymagalne do dnia 30 listopada 2020 roku
(w tym raty niespłaconej części wierzytelności układowej oraz świadczenia uboczne opisane w Porozumieniu i
Aneksach) zostaną zapłacone przez Biomed bez żadnego opóźnienia.
Pozostałe zapisy Porozumienia nie uległy zmianie.
Spółka spłaciła na rzecz PARP I ratę układową oraz część II raty układowej zgodnie z terminami ustalonymi
Porozumieniem i Aneksem nr 1 oraz terminowo płaci odsetki kapitałowe wynikające z Porozumienia i Aneksu nr 1,
a także znacząco poprawił wyniki operacyjne za 3 kwartały roku 2018, jednak na skutek przejściowych problemów
produkcyjnych, dotyczących dwóch produktów Spółki (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2018
i 1/2019) spłata zobowiązania do PARP w roku 2019 okazała się niemożliwa.
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c) Zawarcie aneksu do umowy dystrybucyjnej z Alpen Pharma AG
W dniu 23 kwietnia 2019 r. Spółka zawarła z Alpen Pharma AG z siedzibą w Brnie aneks do umowy dystrybucyjnej
zawartej w dniu 30 kwietnia 2007r.
Przedmiotem Umowy dystrybucyjnej jest zobowiązanie Alpen Pharma do nabywania od Spółki leku Distreptaza
oraz dystrybucja i marketing tego produktu na zasadzie wyłączności na następujących rynkach: Ukraina,
Uzbekistan, Mongolia, Mołdawia, Gruzja, Białoruś, Kirgizja, Kazachstan, Tadżykistan, Azerbejdżan. Umowa
przewiduje również możliwość współpracy w zakresie produktu Onko BCG na terytorium Ukrainy oraz szczepionki
przeciwgruźliczej BCG 10 na terytorium Ukrainy i Uzbekistanu.
Na mocy ww. aneksu okres obowiązywania umowy dystrybucyjnej uległ przedłużeniu o 10 lat, tj. do dnia 31 grudnia
2032 r.
Strony ustaliły w aneksie minimalne ilości dostaw leku Distreptaza na ww. rynkach, które podlegają corocznemu
wzrostowi.
Ponadto, Strony zadeklarowały chęć rozszerzenia współpracy dotyczącej leku Distreptaza w ramach Umowy
dystrybucyjnej na następujące rynki: Bośnia‐Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Serbia,
Słowacja oraz Malezja i Iran. Strony zobowiązały się negocjować w dobrej wierze warunki współpracy oddzielnie
dla każdego rynku. Dodanie któregokolwiek z powyższych rynków do Umowy dystrybucyjnej wymagać będzie
odrębnego aneksu.
Powyższe działania Spółki stanowią realizację strategii rozwoju produktu Distreptaza. Wsparcie Alpen Pharma w
procesie rejestracji na nowych rynkach, a także moce dystrybucyjne partnera Spółki pozwolą na zdobycie nowych
rynków zbytu dla produktów Spółki, co przełoży się na zwiększenie sprzedaży i wyniki Spółki w przyszłych okresach.
d) Zawarcie aneksu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju w sprawie Centrum Badawczo Rozwojowego
W dniu 19 lipca 2019 r. Spółka zawarła z Ministrem Inwestycji i Rozwoju aneks nr 2 do umowy z dnia 16 listopada
2018 r. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko
wyspecjalizowanych produktów leczniczych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem aneksu jest przesunięcie na dzień 31 grudnia 2019 r. terminu, do którego Spółka zobowiązana jest
złożyć dokumenty potwierdzające źródła finansowania projektu w kwocie 9.984.398,00 zł. oraz przesunięcie
terminu zakończenia projektu i kwalifikowalności wydatków na dzień 30 czerwca 2021 r.
Zgodnie z Projektem, wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 24 960 995 zł netto, zaś wysokość dotacji
stanowi 60 % wartości kosztów kwalifikowanych,
tj.: 14 976 597 zł netto.
e) Zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę
W dniu 10 września 2019 r. spółka zawarła umowę pożyczki z osobą fizyczną, na mocy której pożyczkodawca
zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki w kwocie 6.000.000 zł.
Pożyczka ma zostać spłacona w następujących terminach:
a) 3.000.000 zł do dnia 30 września 2021 r.
b) 3.000.000 zł do dnia 30 września 2022 r.
Umowa pożyczki dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki w całości lub w części, bez żadnych
dodatkowych opłat po stronie Spółki.
Pożyczka oprocentowana jest według stałej stopy procentowej w stosunku rocznym, w następujący sposób:
a) przez okres od dnia wpłaty pełnej kwoty pożyczki na rachunek Spółki do dnia 30 czerwca 2020 r. oprocentowanie
wynosić będzie 8 % w stosunku rocznym,
b) przez okres od 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oprocentowanie wynosić będzie 9 % w stosunku
rocznym,
c) przez okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia całkowitej spłaty pożyczki, oprocentowanie wynosić będzie 10 % w
stosunku rocznym.
Odsetki płacone będą kwartalnie począwszy od 31 grudnia 2019 r.
Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki zostało ustanowione zabezpieczenie w dwóch formach
(„Zabezpieczenia”):
a) oświadczenie co do poddania się Spółki rygorowi, na rzecz pożyczkodawcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, co do
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obowiązku spłaty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami (w tym odsetki od zadłużenia przeterminowanego) do kwoty
stanowiącej 120 % Kwoty pożyczki, tj. 7.200.000 złotych (siedem milionów dwieście tysięcy złotych i zero groszy)
z terminem dochodzenia zapłaty w oparciu o to oświadczenie do dnia 30 marca 2023 r.
b) hipoteki ustanowionej przez Spółkę na rzecz pożyczkodawcy jako zabezpieczenie na drugim miejscu
hipotecznym, z roszczeniem o wpis na opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne, do maksymalnej wysokości 120
% Kwoty pożyczki, tj. 7 200 000 złotych (siedem milionów dwieście tysięcy złotych i zero groszy) na nieruchomości
położonej w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10, obejmującej działkę nr 39/4 o powierzchni 0,4081 ha, objętej
KW o nr LU1I/00109349/0.
f) Spłata zobowiązań układowych grupa 5
W dniu 23 września 2019 r. zostały spłacone następujące zobowiązania układowe (nastąpiła wypłata środków
pieniężnych przez KDPW SA na rzecz obligatariuszy):
- 6.300.000 zł tytułem spłaty 70 % kapitału obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę;
- 49.500 zł tytułem spłaty odsetek od obligacji serii A.
Spłata powyższych kwot, dokonana zgodnie z warunkami Układu z dnia 10 czerwca 2016, wyczerpuje w całości
zobowiązanie Spółki wobec obligatariuszy.
g) Spłata zobowiązań układowych grupa 4
W dniu 27 września 2019 r. zostały spłacone następujące zobowiązania układowe:
- zobowiązania wobec wierzycieli w Grupie 4 (wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż
50.000,00 PLN) – łącznie 842.899,33 PLN oraz 142.142,13 EUR tytułem spłaty wierzytelności układowej.
Spłata powyższych zobowiązań stanowi realizację zawartego przez Spółkę układu z wierzycielami. Termin
płatności jest zgodny z zatwierdzonymi przez Sąd propozycjami układowymi dla wierzycieli.
4.

Sezonowość działalności

W Spółce nie występuje istotna sezonowość lub cykliczność działalności.
5.

Zysk na akcję

Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podzielony przez
średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie.
Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:
od 01.01 do
30.09.2019

od 01.01 do
30.09.2018

od 01.01 do
31.12.2018

62 260 410

59 984 854

62 260 410

62 260 410

59 984 854

62 260 410

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

958

- 2 076

- 32 412

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

0,02
0,02

- 0,03
- 0,03

- 520,58
- 520,58

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Działalność kontynuowana

Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej
Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)

-

-

Działalność kontynuowana i zaniechana

6.

Zysk (strata) netto

958

- 2 076

- 32 412

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

0,02
0,02

- 0,03
- 0,03

- 520,58
- 520,58

Przychody ze sprzedaży i segmenty operacyjne

Spółka dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:
▪
Segment A segment osoczowy,
▪
Segment B podstawowy.
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W tabeli poniżej zaprezentowano informacje o przychodach, wyniku, istotnych pozycjach niepieniężnych oraz
aktywach segmentów operacyjnych.
Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych:
Przychody, wyniki oraz aktywa segmentów operacyjnych:
Segment
osoczowy

Segment
podstawowy

Pozostałe

Ogółem

za okres od 01.01 do 30.09.2019 roku
Przychody od klientów zewnętrznych
Przychody ze sprzedaży między segmentami

26 357

26 357

Przychody ogółem

26 357

26 357

Wynik operacyjny segmentu
Aktywa segmentu sprawozdawczego

3 430
83 378

3 430
83 378

za okres od 01.01 do 30.09.2018 roku
Przychody od klientów zewnętrznych
Przychody ze sprzedaży między segmentami

23 173

23 173

23 173

Przychody ogółem

23 173

23 173

23 173

171
114 830

171
114 830

171
114 830

Wynik operacyjny segmentu
Aktywa segmentu sprawozdawczego
za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku
Przychody od klientów zewnętrznych
Przychody ze sprzedaży między segmentami
Przychody ogółem
Wynik operacyjny segmentu
Aktywa segmentu sprawozdawczego

-28 084

32 293

32 293

32 293

32 293

-7 355
86 255

-35 439
86 255

W okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku nie wystąpiły zmiany w polityce rachunkowości Spółki w zakresie
wyodrębnienia segmentów operacyjnych oraz zasad wyceny przychodów, wyników oraz aktywów segmentów,
które zostały zaprezentowane w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.
Przychody Spółki w podziale na regiony geograficzne, linie produktowe oraz moment ujęcia, wraz z uzgodnieniem
do przychodów poszczególnych segmentów prezentuje poniższa tabela:

Segment
osoczowy

Pozostałe

Segment
podstawowy

Ogółem

za okres od 01.01 do 30.09.2019 roku
Region
Polska
Unia Europejska
Pozostałe kraje
Przychody ze sprzedaży ogółem

17 547
730
8 080
-

Linia produktu
Szczepionka BCG 10
Onko BCG
Distreptaza
Gamma Anty D
Lakcid
BioTrombina 400
inne
Przychody ze sprzedaży ogółem

26 357

17 547
730
8 080

-

5 206
1 526
12 594
2 496
3 179
397
959
-

26 357

5 206
1 526
12 594
2 496
3 179
397
959

-

Termin przekazania dóbr/usług
W momencie czasu
W miarę upływu czasu
Przychody ze sprzedaży ogółem

26 357

26 357
-

-

-

-

-
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Pozostałe

Segment
podstawowy

Ogółem

za okres od 01.01 do 30.09.2018 roku
Region
Polska
Unia Europejska
Pozostałe kraje

14 894
981
7 298

Przychody ze sprzedaży ogółem

-

Linia produktu
Szczepionka BCG 10
Onko BCG
Distreptaza
Gamma Anty D
Lakcid
BioTrombina 400
inne

14 894
981
7 298

-

23 173
3 825
1 606
10 314
2 967
2 405
732
1 324

Przychody ze sprzedaży ogółem

-

23 173
3 825
1 606
10 314
2 967
2 405
732
1 324

-

23 173

23 173

Termin przekazania dóbr/usług
W momencie czasu
W miarę upływu czasu

-

Przychody ze sprzedaży ogółem

-

Segment
osoczowy

-

-

Pozostałe

Segment
podstawowy

-

Ogółem

za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku
Region
Polska
Unia Europejska
Pozostałe kraje
Przychody ze sprzedaży ogółem

20 854
2 012
9 427
-

Linia produktu
Szczepionka BCG 10
Onko BCG
Distreptaza
Gamma Anty D
Lakcid
BioTrombina 400
inne
Przychody ze sprzedaży ogółem

32 293

20 854
2 012
9 427

-

5 885
1 619
13 808
4 280
3 273
1 840
1 589
-

32 293

5 885
1 619
13 808
4 280
3 273
1 840
1 589

-

Termin przekazania dóbr/usług
W momencie czasu
W miarę upływu czasu
Przychody ze sprzedaży ogółem

7.

32 293

32 293
-

-

-

-

-

POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH ORAZ UTRATA KONTROLI

Nie dotyczy.
8.

Wartość firmy

Nie dotyczy.
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Wartości niematerialne

Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych:

Znaki
towarowe

za okres od 01.01 do 30.09.2019 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2019 roku
za okres od 01.01 do 30.09.2018 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2018 roku

Patenty
i licencje

Oprogramowanie
komputerowe

517
318

Koszty
prac
rozwojowych

37

652

Pozostałe
wartości
niematerialne

Wartości
niematerialne w
trakcie
wytwarzania

Razem

588

1 142

383

1 354

-971

-971

-42

-296

-25

-364

276

873

11

1 161

1 235

98

25

-556

-57

704

41

16 012

17 346

265

289

-613

16 277

17 022
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Waluta sprawozdawcza:

Znaki
towarowe

Patenty
i licencje

za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 roku

złoty polski (PLN)

Oprogramowanie
komputerowe

Koszty
prac
rozwojowych

1 235

Pozostałe
wartości
niematerialne

98

28

-8
-739

Wartości
niematerialne w
trakcie
wytwarzania
16 012

17 346

617

645

-20

-20

-16 020

-8
-800
-16 020

588

1 142

-61

517

37

Razem

10. Rzeczowe aktywa trwałe
Poniższa tabela przedstawia nabycia i zbycia oraz odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych:
Budynki i
budowle

Grunty
za okres od 01.01 do 30.09.2019 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2019 roku

18 789

21 984

Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

Rzeczowe
aktywa trwałe w
trakcie
wytwarzania

Pozostałe
środki
trwałe

Razem

12 844

133

766

2 381

56 897

1 317

215

18

1 255

2 804

-1 997

-2 017

-20

-542

-1 330

-1 906

-75

-149

18 247

20 655

12 255

253

634

-4 003

1 639

53 682
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Waluta sprawozdawcza:

Budynki i
budowle

Grunty

za okres od 01.01 do 30.09.2018 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2018 roku
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2018 roku
za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku
Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych
Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)
Sprzedaż spółki zależnej (-)
Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Amortyzacja (-)
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 roku

19 512

złoty polski (PLN)

Maszyny
i urządzenia

21 492

13 036

1 738

2 286

Środki
transportu

296

Rzeczowe
aktywa trwałe w
trakcie
wytwarzania

Pozostałe
środki
trwałe

283

17 588

617

-42
39

-263
234

Razem

72 206
4 641

-3 294

-305
-3 021

-542

-1 257

-1 896

-105

-92

18 970

21 973

13 423

162

807

14 293

69 628

19 512

21 492

13 036

296

283

17 588

72 206

2 196

2 373

626
-25

-723

18 789

-1 704

21 984

-2 564

12 844

-3 893

-138

133

5 195
-3 143

-3 168

-12 064

-5 272
-12 064

2 381

56 897

-143

766
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W aktywach Spółki wykazywane są w środkach trwałych dwie linie produkcyjne, których producentem jest I.M.A.
Industria Macchine Automatiche S.p.A. (dalej IMA), której łączna wartość po uwzględnieniu odpisu z dnia
31.12.2018 wynosi 1 000 tys. zł.
W przeciągu 9 miesięcy 2019 Spółka nie poczyniła zobowiązań na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów
trwałych.
11. Wartość godziwa instrumentów finansowych
MSR 34 wymaga zamieszczenia w śródrocznym sprawozdaniu finansowym wybranych ujawnień z MSSF 7
Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji oraz MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej. Ujawnienia te dotyczą
wartości godziwej instrumentów finansowych wg ich klas oraz wg poziomów wartości godziwej.
Wartość godziwa wg klas aktywów i zobowiązań finansowych
Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia się
następująco (zestawienie obejmuje wszystkie aktywa i zobowiązania finansowe, bez względu na to czy w
sprawozdaniu finansowym są one ujmowane w zamortyzowanym koszcie czy w wartości godziwej):
30.09.2019
Klasa instrumentu finansowego
Aktywa:
Pożyczki
Należności z tytułu dostaw i usług
oraz
pozostałe
Pochodne instrumenty finansowe
Papiery dłużne
Akcje spółek notowanych
Udziały, akcje spółek nienotowanych*
Jednostki funduszy inwestycyjnych
Pozostałe klasy pozostałych aktywów
finansowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zobowiązania:
Kredyty w rachunku kredytowym
Kredyty w rachunku bieżącym
Pożyczki
Dłużne papiery wartościowe
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe

Wartość
godziwa

30.09.2018

Wartość
bilansowa

Wartość
godziwa

31.12.2018

Wartość
bilansowa

Wartość
godziwa

Wartość
bilansowa

569

542

542

542

542

542

3 056

3 056

4 467

4 467

6 484

6 484

1 792

1 792

352

352

58

58

6 986

6 986

3 093

3 093

972
1 783
964
6 322
3 214

972
1 783
964
6 322
3 214

699
1 397
1 002
6 480
3 624

699
1 397
1 002
6 480
3 624

35 153

35 153

34 557

34 557

36 683

36 683

12. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Odpisy aktualizujące wartość zapasów:

Stan na początek okresu
Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Odpisy odwrócone w okresie (-)
Odpisy wykorzystane (-)
Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)
Stan na koniec okresu

od 01.01 do
30.09.2019

od 01.01 do
30.09.2018

od 01.01 do
31.12.2018

4 450
385
-185
-1 068

19 429
332

19 429
3 308

-18 220

-18 286

3 582

1 541

4 450
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złoty polski (PLN)

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług:

Stan 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)
Stan na koniec okresu

od 01.01 do
30.09.2019

od 01.01 do
30.09.2018

od 01.01 do
31.12.2018

786

766

786

786

766

786

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług, dla których odpisy aktualizujące szacuje się dla całego życia
instrumentu, Spółka nie jest narażona na ryzyko kredytowe w związku z pojedynczym znaczącym kontrahentem.
W konsekwencji szacunki odpisów są dokonywane na zasadzie zbiorowej, a należności zostały pogrupowane
według okresu przeterminowania oraz lokalizacji geograficznej dłużnika. Szacunek odpisu jest oparty przede
wszystkim o historycznie kształtujące się przeterminowania i powiązanie zalegania z faktyczną spłacalnością z
ostatnich 5 lat. Ponadto w modelu uwzględniono informacje dotyczące przyszłości obejmujące: prognozy PKB na
kolejny rok oraz sytuację branży.
Wartość należności jest aktualizowana przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisów aktualizujących dokonuje się na należności, których ściągalność jest
wątpliwa, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty stosując następujące zasady:
1. w pełnej wysokości od należności zgłoszonych likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu
upadłościowym, od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości
2. w pełnej wysokości należności dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie
upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
3. do wysokości należności określonej zapisami postępowania układowego, jako kwoty przewidzianej do
umorzenia lub w pełnej wysokości, w przypadku, gdy kontrahent zalega z zapłatą uzgodnionych rat
postępowania układowy,
4. w wysokości 50% należności przeterminowanych powyżej 1 roku,
5. w wysokości 100% należności przeterminowanych powyżej 2 lat,
6. dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności ustala się
odpis indywidualnie.
Wyjątkiem do tej reguły są:
należności płacone przez klientów ratami, za zgodą Spółki na podstawie pisemnego harmonogramu spłat
(umowa lub mail),
należności, dla których pracownik Spółki uzasadnił brak ryzyka płatności, za zgodą kierownika jednostki.
Odpisy aktualizujące wartość należności odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych dla należności
głównej oraz w ciężar kosztów finansowych dla odsetek od należności głównej.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności dokonuje się
przywrócenia do wartości początkowej. W przypadku dokonania zapłaty wierzytelności przez dłużnika, następuje
rozwiązanie dokonanego wcześniej odpisu aktualizującego na dobro pozostałych przychodów operacyjnych (dla
należności głównej) lub przychodów finansowych dla odsetek. W przypadku zrealizowania przesłanek w oparciu, o
które dokonano odpisu aktualizującego wierzytelności, wobec wyczerpania możliwości dochodzenia tej
wierzytelności następuje wykorzystanie wcześniej dokonanego odpisu aktualizującego.
13. Kapitał podstawowy
W okresie 9 miesięcy 2019r. Spółka nie prowadziła emisji akcji. Szczegółowe informacje dotyczące emisji akcji
Spółki zostały zaprezentowane w tabelach poniżej.
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Waluta sprawozdawcza:

Kapitał podstawowy według stanu na dzień bilansowy:
Liczba akcji
Wartość nominalna akcji (PLN)

30.09.2019

30.09.2018

31.12.2018

62 260 410
0,1

62 260 410
0,1

62 260 410
0,1

6 226

6 226

6 226

Kapitał podstawowy

Akcje wyemitowane w prezentowanych okresach sprawozdawczych:
Wartość
nominalna
serii / emisji

Akcje wg serii / emisji

Kapitał podstawowy na dzień 01.01.2018 roku
Emisja akcji serii P
Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2018 roku

57 460 410

X

X

480 000

4 800 000

1,07

11.05.2018

6 226 041

62 260 410

X

X

-

-

-

-

6 226 041

62 260 410

X

X

Emisja akcji

-

Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2019 roku

Data
rejestracji serii
/ emisji

5 746 041

Emisja akcji
Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2018 roku

Cena emisyjna
(PLN)

Liczba akcji

6 226 041

62 260 410

-

-

X

X

14. Programy płatności akcjami
W Spółce nie zostały uruchomione żadne programy motywacyjne, w ramach których pracownicy uzyskują opcje
zamienne na akcje Spółki.
15. Dywidendy
Spółka nie dokonała wypłaty dywidendy ani w okresie sprawozdawczym, ani w okresie porównywalnym. Spółka
nie zadeklarowała również wypłaty dywidendy.
16. Emisja, zaciągnięcie, spłata i wykup zadłużenia
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły emisje, wykup, spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów
wartościowych emitenta.
17. Naruszenie postanowień umów (kredyty, pożyczki)
W okresie 9 miesięcy 2019 roku nie zostały naruszone żadne z postanowień umowy kredytu lub pożyczki, ani też
nie miało miejsca niespłacenie kredytu lub pożyczki.
18. Rezerwy
Wartość rezerw ujętych w skróconym sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach
przedstawiały się następująco:
Rezerwy na
długoterm.
świadczenia
pracownicze
za okres od 01.01 do 30.09.2019 roku
Stan na początek okresu
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w
okresie
Rozwiązanie rezerw ujęte jako
przychód w okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwiększenie przez połączenie
jednostek gospodarczych
Pozostałe zmiany (różnice kursowe
netto z przeliczenia)
Stan rezerw na dzień 30.09.2019 roku

330
23

353

Pozostałe rezerwy, w tym na:
koszty
restruktu
ryzacji

sprawy
sądowe

straty z
umów

inne

razem

192

192

-2

-2

190

190
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Rezerwy na
długoterm.
świadczenia
pracownicze
za okres od 01.01 do 30.09.2018 roku
Stan na początek okresu
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w
okresie
Rozwiązanie rezerw ujęte jako
przychód w okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwiększenie przez połączenie
jednostek gospodarczych
Pozostałe zmiany (różnice kursowe
netto z przeliczenia)
Stan rezerw na dzień 30.09.2018 roku

Waluta sprawozdawcza:

Pozostałe rezerwy, w tym na:
koszty
restruktu
ryzacji

sprawy
sądowe

straty z
umów

324
1

za okres od 01.01 do 31.12.2018 roku
Stan na początek okresu
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w
okresie
Rozwiązanie rezerw ujęte jako
przychód w okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)
Zwiększenie przez połączenie
jednostek gospodarczych
Pozostałe zmiany (różnice kursowe
netto z przeliczenia)
Stan rezerw na dzień 31.12.2018 roku

złoty polski (PLN)

inne

razem

529
123

529
123

-263

-263

326

389

389

324
6

529

529

-337

-337

192

192

330

19. Odroczony podatek dochodowy

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:
Tytuły różnic przejściowych

Saldo na
początek
okresu

Zmiana stanu:
pozostałe
rozliczenie
całkowite
połączenia
dochody

wynik

Różnice
kursowe
netto z
przeliczenia

Saldo na
koniec
okresu

Stan na 30.09.2019
Aktywa:
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Pochodne instrumenty finansowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Aktywa z tytułu umowy
Inne aktywa
Zobowiązania:
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Pozostałe rezerwy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu umowy
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty
dłużne
Inne zobowiązania
Inne:
Nierozliczone straty podatkowe
Razem

3 044
2 319

842
149

3 044
2 319

-186

656
149

15

15

51

51

173

45

218

99

21

120

282

-75

207

34

-34

3 484

-501

2 983

10 492

-730

9 762
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Saldo na
początek
okresu

Waluta sprawozdawcza:

Zmiana stanu:
pozostałe
rozliczenie
całkowite
połączenia
dochody

wynik

złoty polski (PLN)

Różnice
kursowe
netto z
przeliczenia

Saldo na
koniec
okresu

Stan na 30.09.2018
Aktywa:
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Pochodne instrumenty finansowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Aktywa z tytułu umowy
Inne aktywa
Zobowiązania:
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Pozostałe rezerwy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu umowy
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty
dłużne
Inne zobowiązania
Inne:
Nierozliczone straty podatkowe
Razem
Stan na 31.12.2018
Aktywa:
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Pochodne instrumenty finansowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Aktywa z tytułu umowy
Inne aktywa
Zobowiązania:
Zobowiązania z tytułu świadczeń
pracowniczych
Rezerwy na świadczenia pracownicze
Pozostałe rezerwy
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu umowy
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty
dłużne
Inne zobowiązania

55

3 680
152

55

-3 455

15
36

225
152
15

-19

131
100

17
131
100

351
39

-32

319
39

140

-38

102

4 252

3 421

7 673

8 951

-123

8 828

55

3 044
2 264

3 044
2 319

3 680
153

-2 838
-4

842
149

15

15

36

15

51

131
100

173
99

351
39

42
-1
0
-69
-39

140

-106

34

Inne:
Nierozliczone straty podatkowe

4 252

-768

3 484

Razem

8 951

1 540

10 492

282
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Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:

(należy przekopiować dane liczbowe z Tabeli nr 67. Należy usunąć niewykorzystane wiersze oraz kolumnę „Różnice kursowe
netto z przeliczenia”, jeżeli nie występują spółki zagraniczne)
Tytuły różnic przejściowych

Saldo na
początek
okresu

wynik

Zmiana stanu:
pozostałe
rozliczenie
całkowite
połączenia
dochody

Różnice
kursowe
netto z
przeliczenia

Saldo na
koniec
okresu

Stan na 30.09.2019
Aktywa:
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Pochodne instrumenty finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług
Aktywa z tytułu umowy
Inne aktywa
Zobowiązania:
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu umowy
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty
dłużne
Inne zobowiązania
Razem

3

42

621

44

621

47

-31

16

671

10

681

13

-10

3

626

-5

621

Stan na 30.09.2018
Aktywa:
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Pochodne instrumenty finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług
Aktywa z tytułu umowy
Inne aktywa
Zobowiązania:
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu umowy
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty
dłużne
Inne zobowiązania
Razem

47

47

686

-15

671

13

-10

3

626

-5

621

Stan na 31.12.2018
Aktywa:
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Pochodne instrumenty finansowe
Należności z tytułu dostaw i usług
Aktywa z tytułu umowy
Inne aktywa
Zobowiązania:
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu umowy
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty
dłużne
Inne zobowiązania
Razem

47

686

47

-15

671
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20. Umowy gwarancji finansowej i zobowiązania warunkowe
W okresie 9 miesięcy 2019 roku Spółka nie zawarła żadnych 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
jednostek powiązanych) przedstawia się następująco:
Wobec jednostek stowarzyszonych:
Gwarancje, na które nie utworzono rezerw
- do umów o usługę
- 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
- 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
- inne
Sprawy sporne i sądowe
Sprawy sporne i sądowe z Urzędem Skarbowym
Inne zobowiązania warunkowe
Pozostałe jednostki razem, w tym:
Hipoteki
Zastawy rejestrowe
Weksle in blanco
Zobowiązania warunkowe razem

30.09.2019

30.09.2018

31.12.2018

1 093

1 093

1 093

64 698
64 698
58 549
2 119
4 030
65 791

49 530
49 530
45 500

49 530
49 530
45 500

4 030
50 623

4 030
50 623

W dniu 25 maja 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie („WSA”), wydał wyrok w którym oddalił w
całości skargę złożoną przez Wytwórnię Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie 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 (Sygn. aky VI SA/Wa
144/18).
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”).
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. Na
decyzję tą skargę złożyła Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w Warszawie. Wyrok jest
nieprawomocny.
W nawiązaniu do ww. postępowania administracyjnego Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Spółka z o.o. w
Warszawie zawezwała Spółkę do próby ugodowej w dniu 9 grudnia 2015 r. do zapłaty przez Spółkę odszkodowania
w wysokości 1.092.377,40 zł za bezprawne używanie znaku towarowego. Do ugody nie doszło.
W ocenie Spółki żądanie to jest bezpodstawne.
W okresie 9 miesięcy 2019 roku nie toczyły się ani nie zakończyły się żadne istotne postępowania.
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21. Działalność zaniechana
W Spółce nie występuje działalność zaniechana.
22. Transakcje z jednostkami 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 okresie
objętym sprawozdaniem 2019r. to:
•
Hurtap S.A. – podmiot jest jednostką kontrolowaną przez Pana Wiktora Napiórę (na dzień publikacji
niniejszego sprawozdania zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki),
•
Lubfarm S.A. – podmiot jest jednostką zależną od Foodpol Sp. z o.o., w której kapitale zakładowym Pan
Waldemar Sierocki (na dzień publikacji niniejszego sprawozdania jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki)
posiada 50% udziału,
•
Medicare-Galenica Sp. z o.o. – podmiot jest jednostką kontrolowaną przez Pana Dariusza Kucowicza (na
dzień publikacji niniejszego sprawozdania jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki),
•
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych S.A. (OPDF) – podmiot, w którego Radzie
Nadzorczej zasiadają osoby na dzień publikacji niniejszego sprawozdania będące równocześnie Członkami
Rady Nadzorczej Spółki(Pan Dariusz Kucowicz, Pan Wiktor Napióra),
•
Klif Sp. z o.o. – podmiot, w którym znaczącą ilość głosów posiadają: Pan Waldemar Sierocki oraz Pan Wiktor
Napióra (na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Członkowie Rady Nadzorczej Spółki), jak również
Medicare Sp. z o.o. (podmiot zależny od Pana Dariusza Kucowicza – na dzień publikacji niniejszego
sprawozdania Członka Rady Nadzorczej Spółki). Pan Waldemar Sierocki jest również Prezesem Zarządu w
tym podmiocie.
Poniżej zestawiono transakcje z jednostkami powiązanymi ujęte w skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki:

Podmiot powiązany

Sprzedaż
netto

Zakupy

Należności -

za 9m-cy
2019r

za 9m-cy
2019r

saldo na
dzień

Pożyczki
Pożyczki
Otrzymane/
Zobowiązania
udzielone - otrzymane - zwrócone
- saldo na
saldo na
saldo na
zaliczki w
dzień
dzień
dzień
za 9m-cy
30.09.2019r
30.09.2019r. 30.09.2019r.
2019r

30.09.2019r.
Hurtap S.A.
Lubfarm S.A.
Medicare Sp. z o.o.
Organizacja Polskich
Dystrybutorów
Farmaceutycznych S.A.
KLIF Sp. z o.o..
Razem

8

1
39

153
8

62

40

569

525

569

525

250

231

-500

286

103
-250

620

23. Zdarzenia po dniu bilansowym
Po dniu 30.09.2019 miały miejsce następujące zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w skróconym sprawozdaniu
finansowym za okres pierwszych 9 miesięcy 2019 roku:
a) Zawarcie umowy dystrybucyjnej
W dniu 3 października 2019 r. Spółka zawarła umowę z niemiecką firmą farmaceutyczną (dalej: „dystrybutor”)
dotyczącą współpracy w zakresie dostawy i dystrybucji produktu leczniczego spółki o nazwie handlowej Onko BCG.
Na podstawie umowy Spółka udzieliła dystrybutorowi prawa do sprzedaży i dystrybucji Onko BCG na terytorium
Republiki Federalnej Niemiec („terytorium”), po uzyskaniu rejestracji produktu na tym rynku.
Na mocy umowy Biomed Lublin S.A. będzie dostarczać produkt do dystrybutora, zaś dystrybutor będzie go
sprzedawać na terytorium wraz z opracowanym przez siebie układem zamkniętym, ułatwiającym podawanie
produktu. Strony określiły umownie prognozowany roczny poziom zamówień produktu o charakterze niewiążącym,
który zwiększa się w każdym roku obowiązywania umowy. Strony ustaliły, że w każdym roku obowiązywania umowy
dystrybutor składać będzie plan kroczący (rolling forecast) na okres kolejnych 12 miesięcy, który po potwierdzeniu
przez Biomed będzie uznawany za wiążący w zakresie pierwszych 9 miesięcy.
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Strony ustaliły także wiążące minimalne ilości produktu, które mają zostać zamówione przez dystrybutora. W
przypadku zamówień poniżej planu kroczącego w danym roku, dystrybutor zwróci emitentowi utracone korzyści w
postaci marży na produkcie dla brakującej różnicy między ilością produktu określoną w planie kroczącym a
rzeczywiście zamówioną ilością produktu przez dystrybutora w danym roku.
Spółka zagwarantowała możliwości dostawy produktu wskazanej w planie kroczącym.
W przypadku opóźnienia w dostawie zamówień potwierdzonych przez Spółkę, dystrybutor będzie miał prawo do
naliczenia kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie w wysokości 0,05% wartości zamówienia, nie więcej
jednak niż do 5% wartości zamówienia. ponadto dystrybutor ma prawo dochodzić dalszych roszczeń
odszkodowawczych w przypadku, jeżeli szkoda przekracza wartość kary umownej.
Ponadto strony ustaliły kamienie milowe w postaci wolumenu sprzedaży produktu, po osiągnięciu których
dystrybutor zapłaci dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Biomed.
Spółka jest uprawniona do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,05% za każdy dzień opóźnienia
dystrybutora w płatności, ale nie więcej niż 5% rocznie.
Umowa została zawarta na czas określony 10 lat (okres podstawowy) począwszy od daty uzyskania rejestracji
produktu na rynku niemieckim, a następnie będzie automatycznie przedłużać się na kolejne 5-letnie okresy
dodatkowe. każda ze stron może rozwiązać umowę za pisemnym wypowiedzeniem co najmniej 6 miesięcy przed
końcem okresu podstawowych lub odpowiednio okresów dodatkowych.
Umowa wejdzie w życie pod warunkiem:
- uzyskania przez emitenta finansowania na pokrycie wkładu własnego inwestycji „utworzenie centrum badawczorozwojowego innowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych produktów leczniczych” w ramach działania 2.1
wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014 - 2020
współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego („projekt”) i rozpoczęcie realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2019 r.,
- akceptacji warunków umowy przez potencjalnego inwestora udzielającego finansowania na pokrycie wkładu
własnego projektu, przy czym zgoda lub sprzeciw może zostać wyrażona nie później niż do dnia 31 grudnia 2019r.
Umowa może być wypowiedziana jeśli druga strona naruszy istotne warunki umowy, lub jeżeli produkt nie uzyska
rejestracji na rynku niemieckim.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach.
W opinii Zarządu Spółki podpisanie umowy pozwoli na szybszy wzrost wielkości sprzedaży produktu, a także
otworzy możliwości rejestracji produktu na innych rynkach unii europejskiej.
b) Zawarcie umowy na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10
W dniu 4 listopada 2019 r. Spółka zawarła umowę z Ministerstwem 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 łącznej ilości 100 000 (stu
tysięcy) ampułek z terminami dostawy między styczniem a wrześniem 2020. Łączna wartość umowy wynosi
4 536 000 PLN.
Termin płatności ceny został określony w umowie na 30 dni od daty należycie zrealizowanej każdorazowej dostawy.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
24. Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów
Wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 30.09.2019 wyniosła 9 762 tys. zł.
Analizując możliwość wykorzystania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kolejnych okresach,
Spółka przeprowadziła analizę wartości przychodów i wysokości dochodu do opodatkowania w latach 2019-2023.
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
25. Inne informacje wymagane przepisami (wybrane dane finansowe przeliczone na euro)
W okresach objętych skróconym 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: 30.09.2019 4,3736 PLN/EUR, 30.09.2018
4,2714 PLN/EUR, 31.12.2018 4,3000 PLN/EUR,
▪
średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca w danym okresie: 01.01 - 30.09.2019 4,3086 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2018 4,2535
PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2018 4,2669 PLN/EUR,
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najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie: 01.01 - 30.09.2019 4,3891 i 4,2406 PLN/EUR,
01.01 - 30.09.2018 4,3978 i 4,1423 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2018 4,3978 i 4,1423 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
30.09.2019

od 01.01 do
30.09.2018

od 01.01 do
31.12.2018

od 01.01 do
30.09.2019

tys. PLN
Sprawozdanie z wyniku
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) przed
opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom podmiotu
dominującego
Zysk na akcję (PLN; EUR)
Rozwodniony zysk na akcję
(PLN; EUR)
Średni kurs PLN / EUR w okresie
Sprawozdanie z przepływów
pieniężnych
Środki pieniężne netto z
działalności
operacyjnej
Środki pieniężne netto z
działalności
inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z
działalności
finansowej
Zmiana netto stanu środków
pieniężnych i ich ekwiwalentów
Średni kurs PLN / EUR w okresie

od 01.01 do
31.12.2018

tys. EUR

26 357
3 430

23 172
171

32 293
-35 439

6 117
796

5 448
40

7 568
-8 306

1 698

-1 969

-38 219

394

-463

-8 957

958
958

-2 076
-2 076

-32 412
-32 412

222
222

-488
-488

-7 596
-7 596

4,3086

4,2535

4,2669

X

X

X

8 245

-2 140

-620

1 914

-503

-145

-1 170

-1 602

-2 644

-272

-377

-620

-5 341

1 775

1 003

-1 240

417

235

1 733

-1 967

-2 260

402

-462

-530

4,3086

4,2535

4,2669

30.09.2019

30.09.2018

31.12.2018

X
30.09.2019

X
30.09.2018

X
31.12.2018

tys. PLN
Sprawozdanie z sytuacji
finansowej
Aktywa
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kurs PLN / EUR na koniec okresu

od 01.01 do
30.09.2018

83 378
31 021
21 014
31 342
31 342

X

114 830
17 070
37 024
60 735
60 735

X

tys. EUR

86 255
33 564
22 292
30 400
30 400

19 064
7 093
4 805
7 166
7 166

26 883
3 996
8 668
14 219
14 219

20 059
7 806
5 184
7 070
7 070

X

4,3736

4,2714

4,3000

26. Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Spółki wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń
dotyczących Spółki
a) Zawarcie aneksu z Ministrem Inwestycji i Rozwoju w sprawie Centrum Badawczo Rozwojowego
W dniu 28 stycznia 2019 r. Spółka zawarła z Ministrem Inwestycji i Rozwoju aneksu do umowy z dnia 16 listopada
2018 r. o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych i wysoko
wyspecjalizowanych produktów leczniczych” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R
przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem aneksu jest przesunięcie na dzień 30 czerwca 2019 r. terminu, do którego Spółka zobowiązana jest
złożyć dokumenty potwierdzające źródła finansowania projektu w kwocie 9 984 398 zł.
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Zgodnie z Projektem, wartość inwestycji została przewidziana na kwotę 24 960 995 zł netto, zaś wysokość dotacji
stanowi 60 % wartości kosztów kwalifikowanych,
tj.: 14 976 597 zł netto.
b) Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP
W dniu 30 stycznia 2019 r. Spółka zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) Aneks nr 2 do
Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. („Porozumienie”) dotyczącego odroczenia i rozłożenie na raty płatności
wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu Wierzycieli, w ramach
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i
Restrukturyzacyjnych postępowania restrukturyzacyjnego, który to układ został zatwierdzony prawomocnym na
dzień 22 września 2016 roku postanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2016 roku.
Mocą Aneksu nr 2 spłata niespłaconej części wierzytelności układowej wynosząca łącznie 16.504.468,03 PLN
została rozłożona na raty, zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) 12 (dwanaście) równych rat w kwocie po 688.000,00 PLN (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) każda,
płatne co miesiąc, począwszy od stycznia 2020 roku, na koniec danego miesiąca kalendarzowego;
b) ostatnia rata w kwocie 8.248.468,03 PLN (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta
sześćdziesiąt osiem złotych 3/100), płatna na koniec stycznia 2021 roku.
Należy zaznaczyć, iż w aneksie zawarto zapis, zgodnie z którym PARP zobowiązała się rozłożyć płatność kwoty
ostatniej raty w wysokości 8.248.468,03 PLN na 12 równych rat, płatnych na koniec każdego miesiąca
kalendarzowego roku 2021, pod warunkiem, że wszystkie należności wymagalne do dnia 30 listopada 2020 roku
(w tym raty niespłaconej części wierzytelności układowej oraz świadczenia uboczne opisane w Porozumieniu i
Aneksach) zostaną zapłacone przez Biomed bez żadnego opóźnienia.
Pozostałe zapisy Porozumienia nie uległy zmianie.
Spółka spłaciła na rzecz PARP I ratę układową oraz część II raty układowej zgodnie z terminami ustalonymi
Porozumieniem i Aneksem nr 1 oraz terminowo płaci odsetki kapitałowe wynikające z Porozumienia i Aneksu nr 1,
a także znacząco poprawił wyniki operacyjne za 3 kwartały roku 2018, jednak na skutek przejściowych problemów
produkcyjnych, dotyczących dwóch produktów Spółki (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2018
i 1/2019) spłata zobowiązania do PARP w roku 2019 okazała się niemożliwa.
c) Spłata zobowiązań układowych
W dniu 28 marca 2019 r. Spółka spłaciła następujące zobowiązania układowe:
- zobowiązania wobec wierzycieli w Grupie 4 (wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż
50.000,00 PLN) – łącznie 853.127,82 PLN oraz 144.556,93 Euro tytułem spłaty wierzytelności układowej.
Spłata powyższych zobowiązań stanowiła realizację zawartego przez Spółkę układu z wierzycielami. Termin
płatności był zgodny z zatwierdzonymi przez Sąd propozycjami układowymi dla wierzycieli.
d) Spłata zobowiązań finansowych wobec Banku Millennium S.A.
W dniu 31 sierpnia 2019 r. Spółka dokonała całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu Umowy o Kredyt w Rachunku
Bieżącym stosownie do postanowień Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr 7688/14/400/04 z 11.09.2014 z
późniejszymi zmianami zawartej z Bankiem Millennium SA w Warszawie.
Aneks nr 10 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym o zawarciu którego Spółka informowała w rb 35/2018,
zakładał sukcesywne zmniejszanie limitu kredytu w rachunku bieżącym, tak, aby na dzień 31 sierpnia 2019 r., tj.
na dzień wygaśnięcia Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym, spłacone zostało 1,2 mln zł z tego tytułu.
Powyższe stanowi konsekwencję działań Spółki zmierzających z jednej strony do zmniejszenia zobowiązań
finansowych Spółki, a z drugiej uwolnienia spod zabezpieczeń majątku Spółki.
e) Zawarcie umowy pożyczki przez Spółkę
W dniu 10 września 2019 r. spółka zawarła umowę pożyczki z osobą fizyczną, na mocy której pożyczkodawca
zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki w kwocie 6.000.000 zł.
Pożyczka ma zostać spłacona w następujących terminach:
a) 3.000.000 zł do dnia 30 września 2021 r.
b) 3.000.000 zł do dnia 30 września 2022 r.
Umowa pożyczki dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki w całości lub w części, bez żadnych
dodatkowych opłat po stronie Spółki.
Pożyczka oprocentowana jest według stałej stopy procentowej w stosunku rocznym, w następujący sposób:
a) przez okres od dnia wpłaty pełnej kwoty pożyczki na rachunek Spółki do dnia 30 czerwca 2020 r. oprocentowanie
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wynosić będzie 8 % w stosunku rocznym,
b) przez okres od 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. oprocentowanie wynosić będzie 9 % w stosunku
rocznym,
c) przez okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia całkowitej spłaty pożyczki, oprocentowanie wynosić będzie 10 % w
stosunku rocznym.
Odsetki płacone będą kwartalnie począwszy od 31 grudnia 2019 r.
Na zabezpieczenie spłaty udzielonej pożyczki zostało ustanowione zabezpieczenie w dwóch formach
(„Zabezpieczenia”):
a) oświadczenie co do poddania się Spółki rygorowi, na rzecz pożyczkodawcy w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, co do
obowiązku spłaty udzielonej pożyczki wraz z odsetkami (w tym odsetki od zadłużenia przeterminowanego) do kwoty
stanowiącej 120 % Kwoty pożyczki, tj. 7.200.000 złotych (siedem milionów dwieście tysięcy złotych i zero groszy)
z terminem dochodzenia zapłaty w oparciu o to oświadczenie do dnia 30 marca 2023 r.
b) hipoteki ustanowionej przez Spółkę na rzecz pożyczkodawcy jako zabezpieczenie na drugim miejscu
hipotecznym, z roszczeniem o wpis na opróżnione pierwsze miejsce hipoteczne, do maksymalnej wysokości 120
% Kwoty pożyczki, tj. 7 200 000 złotych (siedem milionów dwieście tysięcy złotych i zero groszy) na nieruchomości
położonej w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10, obejmującej działkę nr 39/4 o powierzchni 0,4081 ha, objętej
KW o nr LU1I/00109349/0.
f) Spłata zobowiązań układowych grupa 5.
W dniu 23 września 2019 r. spółka spłaciła następujące zobowiązania układowe:
- 6.300.000 zł tytułem spłaty 70 % kapitału obligacji serii A wyemitowanych przez Spółkę;
- 49.500 zł tytułem spłaty odsetek od obligacji serii A.
Spłata powyższych kwot, dokonana zgodnie z warunkami Układu z dnia 10 czerwca 2016, wyczerpała w całości
zobowiązanie Spółki wobec obligatariuszy.
g) Spłata zobowiązań układowych grupa 4.
W dniu 27 września 2019 r. zostały spłacone następujące zobowiązania układowe:
- zobowiązania wobec wierzycieli w Grupie 4 (wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż
50.000,00 PLN) – łącznie 842.899,33 PLN oraz 142.142,13 EUR tytułem spłaty wierzytelności układowej.
Spłata powyższych zobowiązań stanowi realizację zawartego przez Spółkę układu z wierzycielami. Termin
płatności jest zgodny z zatwierdzonymi przez Sąd propozycjami układowymi dla wierzycieli.
27. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nie typowym charakterze, mających istotny wpływ na
skrócone sprawozdanie finansowe.
Przejściowy brak dostępności szczepionki przeciwgruźliczej BCG i Onko BCG w I kwartale 2019r miał ujemny
wpływ na wynik tego okresu. Spółka zidentyfikowała czynniki, które mogły spowodować zaistniałą sytuację oraz
wdrożyła procedury naprawcze, które miały doprowadzić do jak najszybszego usunięcia nieprawidłowości w
procesie wytwarzania obu leków i przywrócić ich dostępność.
Wykonane działania naprawcze wpłynęły na poprawę całego procesu produkcji, czego rezultatem były uzyskane
w dniu 09.05.2019r pozytywne wyniki badań z niezależnego instytutu badawczego - Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego Państwowego Zakładu Higieny. Pozytywne wyniki jakościowe serii produktu leczniczego szczepionka
przeciwgruźlicza BCG umożliwiły dopuszczenie do obrotu i sprzedaży zbadanej serii tego preparatu.
.
28. Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do
wyników prognozowanych.
Spółka nie publikowała prognoz wyników.

29. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania raportu
kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału
tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych
akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze
własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu
okresowego

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na dzień 12.11.2019 roku:
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Waldemar Sierocki

4 790 504

9 325 588

Udział w
kapitale
zakładowym
7,69%

Przemysław Sierocki

4 785 083

9 320 166

7,69%

11,39%

Organizacja Polskich Dystrybutorów
Farmaceutycznych S.A.

6 273 005

6 273 005

10,08%

7,67%

Wiktor Napióra

6 073 005

10 846 010

9,75%

13,26%

Dariusz Kucowicz w tym:

8 066 515

12 839 520

12,96%

15,69%

poprzez Medicare-Galenica Sp. z o.o.
poprzez Investcare S.A.

4 773 005
1 305 000

9 546 010
1 305 000

7,67%
2,10%

11,67%
1,60%

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z
Wydzielonym Subfunduszem 1
zarządzany przez AgioFunds
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
S.A
Pozostali (<5%)

4 236 261

4 236 261

6,80%

5,18%

28 036 037

28 967 840

45,03%

35,41%

RAZEM

62 260 410

81 808 390

100,00%

100,00%

Liczba akcji
Akcjonariusz

Liczba
głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów
11,40%

30. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające
i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie
posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej
z tych osób
Liczba akcji
na 24.09.2019

Liczba
głosów na
24.09.2019

Zmiana w
stanie
posiadania
akcji

Zmiana
liczby
głosów w
Spółce

Liczba akcji
na
12.11.2019

Liczba
głosów na
12.11.2019

ZARZĄD
Marcin Piróg

2 300 000

2 300 000

10 000

10 000

2 310 000

2 310 000

Włodzimierz Parzydło*

0

0

b.z.

b.z.

0

0

Piotr Fic**

0

0

b.z.

b.z.

0

0

Jarosław Błaszczak

0

0

b.z.

b.z.

0

0

Piotr Kwaśniewski

0

0

b.z.

b.z.

0

0

Waldemar Sierocki

4 790 504

9 325 588

b.z.

b.z.

4 790 504

9 325 588

Wiktor Napióra

6 073 005

10 846 010

b.z.

b.z.

6 073 005

10 846 010

Dariusz Kucowicz, w
tym:
poprzez Medicare
Galenica Sp. z o.o.
poprzez Investcare S.A.
Konrad Miterski

8 066 515

12 839 520

b.z.

b.z.

8 066 515

12 839 520

4 773 005

9 546 010

b.z.

b.z.

4 773 005

9 546 010

1 305 000
144 300

1 305 000
144 300

b.z.
b.z.

b.z.
b.z.

1 305 000
144 300

1 305 000
144 300

0

0

b.z.

b.z.

0

0

RADA NADZORCZA

Tomasz Jasny

* Pan Włodzimierz Parzydło był członkiem zarządu do dnia 31 stycznia 2019 r.
** Pan Piotr Fic jest członkiem zarządu od 1 lutego 2019 r.

31. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej,
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez Spółkę
Poza informacjami zawartymi w niniejszym raporcie śródrocznym, nie ma innych istotnych informacji, które są
istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.
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32. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
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.
Zgodnie z raportem bieżącym, wskazano na poprawę sytuacji w zakresie dostępności produktów Onko BCG i
szczepionki przeciwgruźliczej, co pozwala na korzystniejsze określenie prognoz sprzedaży tych preparatów.
W zakresie inicjatyw sprzedażowych, zakłada się zwiększenie dostępności Gammy Anty D poprzez produkcję tego
specyfiku z importowanego z USA osocza.
W kontekście możliwości pozyskiwania finansowania, zakłada się uwolnienie pojemności dłużnej poprzez
zmniejszenie obciążenia hipoteki na jednej z kluczowych nieruchomości Spółki, wykorzystanie jako zabezpieczenia
zastawów rejestrowych na urządzeniach, pozyskiwanie zaliczek na poczet przyszłych dostaw od kontrahentów
Spółki. Zarząd rozważa również najkorzystniejsze dla Spółki źródła pozyskania finansowania. Rozpatrywanymi
formami są emisja akcji lub obligacji, w tym zamiennych na akcję lub obie te formy łącznie.
Zgodnie z aktualnym stanem, jedna z nieruchomości Spółki jest w trakcie procedury konsultacji planu
zagospodarowania przestrzennego, co w przyszłości może wpłynąć na pozytywna zmianę wartości tego aktywu i
być źródłem uwalniania gotówki. Dodatkowo, zakłada się również sprzedaż zbędnych maszyn i urządzeń.
Spółka na bieżąco monitoruje koszty funkcjonowania tak by utrzymywać je na możliwie racjonalnie najniższym
poziomie.
Uwzględniając powyższe, zakłada się, że Spółka będzie finansować swoje zobowiązania z generowanego EBITDA
oraz pozyskiwanych zewnętrznych źródeł, w tym przy wykorzystaniu dostępnych zabezpieczeń.
33. Zatwierdzenie do publikacji
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2019 roku
(wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 12.11.2019 roku.
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