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Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent", ,,Spółka")
informuje, iż w związku z uzyskaniem wstępnych wyników finansowych w toku
procesu sporządzenia danych finansowych za rok 2019 r. podjęta została decyzja o
przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww.
okres.
Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły ok. 39,1 miliona zł wobec 32,3
miliona w 2018 roku (wzrost o 21%).
Sprzedaż ta przełożyła się na znaczącą poprawę wyników finansowych Spółki:
1) zysk z działalności operacyjnej wyniósł ok. 5,6 miliona zł wobec straty 35,4
miliona w 2018 roku (0,2 miliona zysku w 2018 bez uwzględnienia odpisów
księgowych);
2) zysk netto wyniósł ok. 2 miliony zł wobec straty 32,4 miliona w 2018 roku (2,1
miliona straty bez uwzględnienia odpisów księgowych).
W ocenie Zarządu Emitenta za wzrost przychodów Spółki w 2019 r. oraz uzyskany
dodatni wynik finansowy odpowiadają przede wszystkim zwiększenie potencjału
produkcyjnego i zintensyfikowane działania sprzedażowe oraz konsekwentna
realizacja strategii przyjętej na początku 2018 roku.
Zarząd uznaje powyższą informację za istotną z uwagi na znaczącą poprawę
wyników finansowych osiągniętych w 2019 roku w stosunku do wyników
osiąganych przez Spółkę w latach poprzednich, a co za tym idzie poziom zysków
odbiegający od oczekiwań rynkowych.
Zaprezentowane wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie po weryfikacji
zarówno wewnętrznej, jak również przez biegłego rewidenta, w ramach
prowadzonego w Spółce badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu
finansowym za 2019 rok, którego publikację zgodnie z RB 5/2020 zaplanowano na
18 marca 2020 r.
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