
 

 

 

BIOMED-LUBLIN 

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUBLIN,  03.03.2021





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

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 – 31.12.2020 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 3 / 71 

 
 
 
 
SPIS TREŚCI 
 
WYBRANE DANE FINANSOWE ............................................................................................................................. 5 
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ...................................................................................................... 6 
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ................................................................................................................................. 8 
SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................................. 9 
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ...................................................................................... 10 
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .......................................................................................... 12 
DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .............................................................. 13 

Informacje ogólne ............................................................................................................................................. 13 
Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości ....................................................................................... 14 
Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków .............................................................................. 23 
Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych ..................................................................................... 24 
Przychody z umów o usługę budowlaną ........................................................................................................... 24 
Rezerwy ............................................................................................................................................................ 24 
Podatek dochodowy bieżący, aktywa i rezerwa na odroczony podatek dochodowy, inne podatki ................... 24 
Utrata wartości aktywów niefinansowych .......................................................................................................... 24 
Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości ............................................................................................ 24 
1. Przychody ze sprzedaży i segmenty operacyjne ..................................................................................... 24 
2. Przejęcia oraz utrata kontroli nad jednostkami zależnymi ....................................................................... 26 
3. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych ......................................................................... 26 
4. Wartość firmy........................................................................................................................................... 26 
5. Wartości niematerialne ............................................................................................................................ 27 
6. Rzeczowe aktywa trwałe ......................................................................................................................... 30 
7. Aktywa w leasingu ................................................................................................................................... 32 
8. Nieruchomości inwestycyjne ................................................................................................................... 34 
9. Aktywa oraz zobowiązania finansowe ..................................................................................................... 35 
10. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony oraz podatek dochodowy odniesiony w pozostałe całkowite 

dochody ................................................................................................................................................... 44 
11. Zapasy ..................................................................................................................................................... 49 
12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ................................................................. 49 
13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty .......................................................................................................... 50 
14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana ............................................... 50 
15. Kapitał własny.......................................................................................................................................... 50 
16. Świadczenia pracownicze ....................................................................................................................... 52 
17. Pozostałe rezerwy ................................................................................................................................... 53 
18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania........................................................ 54 
19. Rozliczenia międzyokresowe .................................................................................................................. 54 
20. Aktywa i zobowiązania z tytułu umowy .................................................................................................... 54 
21. Dotacje .................................................................................................................................................... 54 
22. Przychody i koszty operacyjne ................................................................................................................ 55 
23. Przychody i koszty finansowe, straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, zyski i straty z 

zaprzestania ujmowania aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie .................... 56 
24. Podatek dochodowy ................................................................................................................................ 57 
25. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy ..................................................................................................... 58 
26. Przepływy pieniężne ................................................................................................................................ 59 
27. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................................................................................... 60 
28. Umowy gwarancji finansowej oraz aktywa i zobowiązania warunkowe ................................................... 60 
29. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych ......................................................................................... 61 
30. Zarządzanie kapitałem ............................................................................................................................ 64 
31. Zdarzenia po dniu bilansowym ................................................................................................................ 65 
32. Pozostałe informacje ............................................................................................................................... 68 
33. Zatwierdzenie do publikacji ..................................................................................................................... 71 

 





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

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 – 31.12.2020 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 5 / 71 

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

 
  

od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

tys. PLN tys. EUR 

Sprawozdanie z wyniku         

Przychody ze sprzedaży 40 158 39 107 8 976 9 091 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 926 5 718 1 325 1 329 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 314 3 722 964 865 

Zysk (strata) netto 4 439 2 483 992 577 

Zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom podmiotu dominującego 

4 439 2 483 992 577 

Amortyzacja 5 826 5 832 1 302 1 356 
EBITDA 11 752 11 550 2 627 2 685 

Zysk na akcję  (PLN) 0,07  0,04  0,02  0,01  

Rozwodniony zysk na akcję  (PLN) 0,07  0,04  0,02  0,01  

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,4742  4,3018  

          

Sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych 

        

Środki pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

343 8 160 77 1 897 

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-2 025 -690 -453 -160 

Środki pieniężne netto z działalności 
finansowej 

2 861 -6 868 640 -1 597 

Zmiana netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów 

1 179 602 263 140 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,4742  4,3018  

 

  
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

tys. PLN tys. EUR 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej         

Aktywa 85 861 81 110 18 606 19 047 

Zobowiązania długoterminowe 23 970 27 992 5 194 6 573 

Zobowiązania krótkoterminowe 24 585 20 251 5 327 4 756 

Kapitał własny 37 306 32 867 8 084 7 718 

Kapitał własny przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

37 306 32 867 8 084 7 718 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,6148  4,2585  

 
W okresach objętych sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano 
następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 
▪ kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 31.12.2020 4,6148 PLN/EUR, 31.12.2019 4,2585 

PLN/EUR, 
▪ średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca w danym okresie: 01.01 - 31.12.2020 4,4742 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2019 4,3018 PLN/EUR,  
Najwyższy i najniższy kurs obowiązujący w każdym okresie kształtował się następująco : 01.01 - 31.12.2020 4,6330 
i 4,2279 PLN/EUR, 01.01 - 31.12.2019 4,3891 i 4,2406 PLN/EUR. 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA Noty 31.12.2020 31.12.2019 

Aktywa trwałe      

Wartość firmy 4   

Wartości niematerialne 5 578 1 026 

Rzeczowe aktywa trwałe 6 50 516 52 691 

Nieruchomości inwestycyjne 8 3 270 3 270 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 3     

Należności i pożyczki 9 27 27 

Pochodne instrumenty finansowe 9     

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9     

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 42 97 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

10 9 401 9 240 

Aktywa trwałe  63 638 66 350 

Aktywa obrotowe 

   

Zapasy 11 9 098 8 628 

Aktywa z tytułu umowy 20     

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

12 10 646 5 226 

Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

     

Pożyczki 9     

Pochodne instrumenty finansowe 9    

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9     

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 444 245 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 1 839 660 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone  
do sprzedaży 

14     

Aktywa obrotowe  22 027 14 759 

Aktywa razem  85 861 81 110 
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 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) 

PASYWA Noty 31.12.2020 31.12.2019 

Kapitał własny      

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki : 

     

Kapitał podstawowy 15 6 226 6 226 

Akcje własne (-) 15     

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

15 62 337 62 337 

Pozostałe kapitały 15 11 493 11 493 

Zyski zatrzymane:  -42 750 -47 189 

- zysk (strata) z lat ubiegłych  -47 189 -49 672 

- zysk (strata) netto przypadający 
akcjonariuszom jednostki  

 4 439 2 483 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki  

 37 306 32 867 

Udziały niedające kontroli 15     

Kapitał własny  37 306 32 867 

Zobowiązania 

 

  

Zobowiązania długoterminowe 
 

  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9 3 241 6 321 

Zobowiązania z tytułu leasingu 7 2 267 2 625 

Pochodne instrumenty finansowe 9     

Pozostałe zobowiązania 18 15 515 15 656 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

10 694 658 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

16 382 373 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 17     

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 1 871 2 358 

Zobowiązania długoterminowe  23 970 27 992 

    

Zobowiązania krótkoterminowe 
 

  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 

18 13 359 16 578 

Zobowiązania z tytułu umowy 20     

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

     

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9 7 435 241 

Zobowiązania z tytułu leasingu 7 352 388 

Pochodne instrumenty finansowe 9 18   

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych 

16 2 282 2 240 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 17 651 190 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19 487 614 

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzedaży 

14     

Zobowiązania krótkoterminowe  24 585 20 251 

Zobowiązania razem  48 555 48 243 

Pasywa razem  85 861 81 110 
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 SPRAWOZDANIE Z WYNIKU  

 Noty 
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 1 40 158 39 107 

Przychody ze sprzedaży produktów  40 028 38 702 

Przychody ze sprzedaży usług   131 404 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów    1 

Koszt własny sprzedaży  19 592 17 854 

Koszt sprzedanych produktów  19 592 17 854 

Koszt sprzedanych usług      

Koszt sprzedanych towarów i materiałów      

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  20 567 21 253 

Koszty sprzedaży  1 801 3 988 

Koszty ogólnego zarządu  13 868 11 387 

Pozostałe przychody operacyjne 22 2 941 1 204 

Pozostałe koszty operacyjne 22 1 912 1 365 

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

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  5 926 5 718 

Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych 23     

Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania aktywów finansowych 
wycenianych w zamortyzowanym koszcie (+/-) 

23     

Przychody finansowe 23 65 30 

Koszty finansowe 23 1 678 2 026 

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

3     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  4 314 3 722 

Podatek dochodowy 24 -126 1 239 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej  4 439 2 483 

Działalność zaniechana      

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 14 -     

Zysk (strata) netto  4 439 2 483 

      

Amortyzacja  5 826 5 832 

EBITDA  11 752 11 550 

 

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

 Noty 
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

z działalności kontynuowanej 
25   

- podstawowy  0,07  0,04  

- rozwodniony  0,07  0,04  

z działalności kontynuowanej i zaniechanej 
25     

- podstawowy  0,07  0,04  

- rozwodniony  0,07  0,04  
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 SPRAWOZDANIE Z WYNIKU I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 Noty 
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Zysk (strata) netto  4 439 2 483 

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 
całkowitych dochodach  
 

9   

Przeszacowanie środków trwałych 6   

Inwestycje w instrumenty kapitałowe 9   

Udział w pozostałych całkowitych dochodach jednostek 
wycenianych metodą praw własności 
 

   

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji nie 
przenoszonych do wyniku finansowego 
 

10   

 Pozycje przenoszone do wyniku finansowego    

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków 
pieniężnych ujmowane w wyniku: 

9   

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

   

- 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 całkowitych dochodach jednostek 
wycenianych metodą praw własności 
 

   

Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji 
przenoszonych do wyniku finansowego 
 

10   

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu    

Całkowite dochody  4 439 2 483 
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 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki  

Kapitał 
własny 
razem  

Noty 
Kapitał 

podstawowy 
Akcje 

własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2020 roku  

6 226   62 337 11 493 -47 189 32 867 32 867 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości         

Korekta błędu podstawowego         

Saldo po zmianach  6 226   62 337 11 493 -47 189 32 867 32 867 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 
31.12.2020 roku 

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

        

Wycena opcji (program płatności akcjami)         

Zmiana struktury spółki  (transakcje z 
podmiotami niekontrolującymi) 

15        

Dywidendy         

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał         

Razem transakcje z właścicielami         

Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku  
    4 439 4 439 4 439 

Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okres 
od 

01.01 do 31.12.2020 roku 

15 

          

Razem całkowite dochody      4 439 4 439 4 439 

Sprzedaż przeszacowanych środków trwałych: 
przeniesienie do zysków zatrzymanych  

 

       
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych:  
przeniesienie do wartości początkowej aktywów lub 
zobowiązań 

9 

       
Sprzedaż instrumentów kapitałowych: 
przeniesienie do zysków zatrzymanych 

 

       

Saldo na dzień 31.12.2020 roku  
6 226   62 337 11 493 -42 750 37 306 37 306 
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 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) 

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki  

Kapitał 
własny 
razem  

Noty 
Kapitał 

podstawowy 
Akcje 

własne (-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wart. nominalnej 

Pozostałe 
kapitały 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2019 roku  6 226   62 352 11 493 -49 671 30 400 30 400 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości         

Korekta błędu podstawowego         

Saldo po zmianach  6 226   62 352 11 493 -49 671 30 400 30 400 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 
31.12.2019 roku 

Emisja akcji    -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) 

15        

Dywidendy         

Przekazanie wyniku finansowego na kapitał         

Razem transakcje z właścicielami    -15   -15 -15 

Zysk (strata) netto za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku          2 483 2 483 2 483 
Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okres 

od 
01.01 do 31.12.2019 roku 

15 

              

Razem całkowite dochody          2 483 2 483 2 483 

Sprzedaż przeszacowanych środków trwałych: 
przeniesienie do zysków zatrzymanych  

 

              

Saldo na dzień 31.12.2019 roku  
6 226   62 337 11 493 -47 189 32 867 32 867 
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 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 Noty 
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

 
  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem  4 314 3 722 

Korekty 26 6 130 6 157 

Zmiany w kapitale obrotowym 26 -10 101 -1 719 

Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów 
pochodnych 

   

Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej    

Zapłacony podatek dochodowy    

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  343 8 160 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

 
  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych  -34 -383 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych     

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych  -1 991 -423 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   116 

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych     

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych     

Wydatki netto na nabycie jednostek zależnych 2    

Wpływy netto ze sprzedaży jednostek zależnych  2     

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych      

Pożyczki udzielone      

Wydatki na nabycie pozostałych aktywów finansowych      

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych      

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych      

Otrzymane odsetki 23     

Otrzymane dywidendy 23     

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -2 025 -690 

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    -6 300 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek  6 238 6 000 

Spłaty kredytów i pożyczek  -1 980 -5 069 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego  -344 -346 

Odsetki zapłacone 23 -1 052 -1 153 

Dywidendy wypłacone 25     

Środki pieniężne netto z działalności finansowej  2 861 -6 868 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

 1 179 602 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek 
okresu 

 660 58 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  1 839 660 
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DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Informacje ogólne 

a) Informacje o jednostce 

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

b) Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

W skład Zarządu Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji wchodzili:  

▪ Piotr Fic – Wiceprezes Zarządu, 
▪ Artur Bielawski – Członek Zarządu, 
▪ Jakub Winkler - Członek Zarządu. 

 
W dniu 29 października 2020 r. Rada Nadzorcza podjęła następujące decyzje w sprawie składu zarządu Spółki: 
1. Rada Nadzorcza mianowała dotychczasowego członka zarządu ds. operacyjnych – Pana Piotra Fica 

wiceprezesem zarządu. 
2. Rada Nadzorcza rozszerzyła skład zarządu do którego powołała dwóch nowych członków zarządu:  

• Pana Artura Bielawskiego (począwszy od 1 listopada 2020 r.) jako członka zarządu ds. produkcji i 
technologii; 
• Pana Jakub Winklera (począwszy od 1 stycznia 2021 r.) jako członka zarządu ds. organizacyjnoprawnych. 

W dniu 30 listopada 2020 r. rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia 
o rezygnacji złożył Pan Marcin Piróg. 

 

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji wchodzili:  

• Jarosław Błaszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

• Wiktor Napióra – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,  

• Waldemar Sierocki – Sekretarz Rady Nadzorczej,  

• Konrad Miterski - Członek Rady Nadzorczej, 

• Dariusz Kucowicz – Członek Rady Nadzorczej, 

• Dirk Pamperin - Członek Rady Nadzorczej. 

 

W dn. 17 stycznia 2020r. Pan Tomasz Jasny złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu 
20.01.2020 r. Rada Nadzorcza powołała do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Pana Dirka Pamperin, 
począwszy od 1 lutego 2020 r. Kooptacja Pana Dirka Pamperina została zatwierdzona przez Walnego 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2020 r. 
W dniu 8 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Pana Piotra Kwaśniewskiego z funkcji 
członka Rady Nadzorczej. 
 

W skład Komitetu Audytu spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania wchodzili: 

• Konrad Miterski - Przewodniczący Komitetu Audytu,  

• Jarosław Błaszczak - Członek Komitetu Audytu, 

• Dirk Pamperin - Członek Komitetu Audytu. 

 
W dniu 27 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza powołała na członka Komitetu Audytu Pana Dirka Pamperin, 

począwszy od 1 lutego 2020 r.. Powyższe było wynikiem zmiany w Radzie Nadzorczej i złożoną rezygnacją w dniu 

17 stycznia 2020 r. z członkostwa w Radzie Nadzorczej przez Pana Tomasza Jasnego, który pełnił również funkcje 

członka Komitetu Audytu. 
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c) Charakter działalności Spółki 

 
„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. jest polską spółką biotechnologiczną, działającą m.in. 

w obszarze segmentów onkologii, ginekologii, hematologii i immunologii.  Spółkę założono w 1944 roku. Spółka 
wytwarza produkty lecznicze dla ludzi, co wymaga stosowania nowoczesnych i innowacyjnych technologii 
produkcji. 
 
Spółka w swojej działalności zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC, czyli leki 
dostępne bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach 
biochemicznych i medycznych). Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie wytwarzania produktów 
leczniczych wymaga zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, nadzorującego warunki wytwarzania, 
transportu i przechowywania produktów leczniczych, zgodnie z Ustawą Prawo farmaceutyczne. Takiego samego 
zezwolenia wymaga także obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi. 
 
Biomed-Lublin uzyskał certyfikat GMP (Dobre Praktyki Produkcyjne) wydany przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego, potwierdzający, że Spółka działa zgodnie z wymogami GMP. Biomed-Lublin pozytywnie 
przeszedł przez audyty przeprowadzane przez globalne podmioty farmaceutyczne współpracujące ze Spółką (tj. 
Sanofi Pasteur MSD). 
 
Główne marki produktów wytwarzanych przez 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 26 krajach na 4 kontynentach. 
 
Szerszy opis działalności prowadzonej przez Spółkę został przedstawiony w nocie nr 1 dotyczącej przychodów ze 
sprzedaży i segmentów operacyjnych. 
 

d) Informacje o Grupie  

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. 

e) Zatwierdzenie do publikacji 

Niniejsze  sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2020 (wraz z danymi 
porównawczymi) zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 03.03.2021r. (patrz nota 32).  
 
 
Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości 

a) Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

 Sprawozdanie finansowe Spółki  sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”), zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obowiązującymi dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku.  
 
Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a 
wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  
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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. 
 
Pomimo wystąpienia pandemii Covid-19 w roku 2020 Spółka osiągnęła wyższy o 1 mln PLN poziom sprzedaży niż 
przed rokiem, co przełożyło się korzystnie na wyniki finansowe Spółki. wraz z ogłoszeniem pandemii Covid-19 
Spółka, podobnie jak większość przedsiębiorstw produkcyjnych, stanęła przed wyzwaniem, z których 
najważniejszym było zadbanie o utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Działania podjęte przez 
Spółkę pozwoliły zarówno na realizacje tego celu jaki i, co bardzo ważne, poprawę wyników finansowych w 
stosunku do roku ubiegłego: m.in. zysk netto  4.439 tys. zł wzrósł o 79%, dług netto do EBITDA na koniec 2020 
osiągnął współczynnik 2,9 (3,1 na koniec 2019).  
 
We współpracy z niemieckim partnerem strategicznym Apogepha Arzneimittel GmbH, po podpisaniu stosownej 
umowy został zapoczątkowany proces rejestracyjny produktu leczniczego Onko BCG w Niemczech i Szwajcarii. 
Pomyślne zakończenie procesu rejestracyjnego produktu, na obu wyżej wymienionych rynkach, otworzy nowe 
możliwości ekspansji dla Onko BCG. Spółka podpisała również umowę z turecką firmą Valentis w sprawie rejestracji 
i dystrybucji produktu Onko BCG, dzięki czemu w przyszłości uzyska dostęp do jednego z większych rynków dla 
leku Onko BCG.  
 
Obecnie Spółka wykorzystuje moce produkcyjne dla Onko BCG w 100%. Podpisanie umów z Apogepha i Valentis 
wymusza zatem zwiększenie zdolności wytwarzania tego leku poprzez inwestycje w infrastrukturę wytwórczą jak i 
B+R produktów BCG. W 2020 r. Spółka pozyskała dotację na realizację inwestycji Centrum Badawczo - 
Rozwojowego BCG. Celem utworzenia CBR jest wdrożenie na rynek produktów opartych na szczepie prątka 
gruźlicy Moreau, cechujących się innowacyjnością w skali międzynarodowej oraz stanowiących odpowiedź na 
zapotrzebowanie na te produkty na świecie.  
 
W obszarze produktu Distreptaza zostały zainicjowane procesy rejestracyjne w: Nigerii, Bułgarii, Chorwacji, Serbii, 
Rumunii, Słowacji, Malezji, Litwie, Łotwie, Węgrzech, Czechach. W Polsce, dla produktu leczniczego Distreptaza, 
Spółka nawiązała współpracę z nowym dystrybutorem – firmą Symphar Sp. z o.o., rozwiązując wcześniej umowę 
z dotychczasowym dystrybutorem. 
 
Po wybuchu pandemii koronawirusa posiadając technologię frakcjonowania osocza, Spółka przystąpiła do projektu 
pn. „Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji 
wirusowej SARS-CoV-2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID 19”. Spółka jako konsorcjant 
zgodnie z deklaracją wytworzyła w sierpniu 2020 r. pierwszą serię preparatu o roboczej nazwie Immunoglobulina 
anty SARS-CoV-2, który przekazała liderowi konsorcjum, Specjalistycznemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu 
nr 1 w Lublinie, odpowiedzialnemu za realizację projektu, do przeprowadzenia niekomercyjnych badań klinicznych. 
Badania te są obecnie realizowane, a biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki testów stabilności wytworzonej serii 
produktu oraz doświadczenie Spółki w wytwarzaniu leków z osocza zawierającego specyficzne przeciwciała, w 
opinii Spółki istnieje duże prawdopodobieństwo skuteczności i bezpieczeństwa leku. Spółka bez konieczności 
ponoszenia nakładów inwestycyjnych może po otrzymaniu osocza produkować rocznie ok. 20 000 ampułek 
Immunoglobuliny anty SARS-VoV-2. 
 
W bieżącym roku Spółka kontynuuje działania rozwojowe i zamierza nadal zwiększać sprzedaż oraz poprawiać 
inne wyniki i współczynniki finansowe. Cały czas będą kontynuowane usprawnienia organizacyjne i produkcyjne, 
które zapewnią konsekwentną i skuteczną realizację ambitnej strategii Biomed Lublin S.A. i stałe zwiększanie jej 
wartości.  
 
Spółka na bieżąco monitoruje koszty funkcjonowania tak by utrzymywać je na możliwie racjonalnie najniższym 
poziomie. 
 
Uwzględniając powyższe, zakłada się, że Spółka jest w stanie finansować działalność operacyjną oraz swoje 
zobowiązania z generowanego EBITDA, a także – w razie takiej potrzeby – z pozyskanego zewnętrznego 
finansowania. W swoich planach finansowych na najbliższe 12 miesięcy Spółka zakłada, że w celu  zabezpieczenia 
terminowej realizacji swoich zobowiązań okresowo zwiększy udział faktoringu, lub pozyska dodatkowe 
finansowanie zewnętrzne. 
  
Emitent znajduje się w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U z dnia 
13 listopada 2015 r. Poz. 1871 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym), dlatego dokłada szczególnych starań, aby 
minimalizować wpływ sytuacji kryzysowych na bieżącą działalność Spółki. 
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b) Zmiany standardów lub interpretacji 

Niniejsze Roczne Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone zgodnie z: 

• Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”) w kształcie zatwierdzonym 
przez Unię Europejską, 

• w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 
roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, 

• wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania 
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

MSSF obejmują Standardy i Interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”). 
 
Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w roku 2020 

• Zmiana do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” definicja przedsięwzięcia (obowiązująca w odniesieniu do 
połączeń, w przypadku których data przyjęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego 
rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 roku lub później oraz w odniesieniu do nabycia aktywów, które 
nastąpiło w dniu rozpoczęcia w/w okresu rocznego lub później); 

• Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, 
zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definicja terminu „istotny” (obowiązują w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie); 

• Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF (obowiązująca w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie); 

• Wskaźniki referencyjne stóp procentowych – zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 (obowiązują w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie). 

Wymienione standardy oraz zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 
Standardy i interpretacje, jakie zostały już opublikowane, ale jeszcze nie weszły w życie 

• Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych – Podział zobowiązań na krótkoterminowe i 
długoterminowe (opublikowano dnia 23 stycznia 2020 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później; 

• Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe – Przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania – 
do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później; 

• Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – Umowy rodzące obciążenia 
– koszty wypełnienia obowiązków umownych – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających 
się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później; 

• Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – reforma wskaźników referencyjnych 
stóp procentowych Faza 2 – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 
stycznia 2021 roku lub później; 

• Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy, MSSF 3 Połączenia jednostek, MSSF 9 
Instrumenty finansowe, MSR 41 Rolnictwo – Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 
(opublikowano 14 maja 2020 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 
stycznia 2022 roku lub później; 

• Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano 25 czerwca 2020) – do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później; 

• Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji – do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później; 

• Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe – reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych Faza 
2 – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mający 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później; 

• Zmiany do MSSF 16 Leasing – Ustępstwa czynszowe związane z Covid-19 (opublikowano dnia 28 maja 
2020) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mająca 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 czerwca 2020 roku lub później; oraz 
reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych Faza 2 – do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później; 
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• 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 2023 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. 

 
 
Spółka jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na zastosowane zasady (politykę) 
rachunkowości. 
Spółka nie podjęła decyzji o wcześniejszym zastosowaniu żadnego standardu i interpretacji wraz ze zmianami, 
które zostały opublikowane, ale nie weszły w życie. 
 
Wcześniejsze zastosowanie Standardów i Interpretacji 
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. 

c) Zasady rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem gruntów 

ujętych w rzeczowych aktywach trwałych, nieruchomości inwestycyjnych, pochodnych instrumentów finansowych 

oraz instrumentów kapitałowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody 

(w okresie przed pierwszym zastosowaniem MSSF 9 – aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży), które są 

wyceniane według wartości godziwej.   

 
Prezentacja sprawozdań finansowych 
 sprawozdanie finansowe prezentowane jest zgodnie z MSR 1. Spółka prezentuje odrębnie „ sprawozdanie z 
wyniku”, które zamieszczone jest bezpośrednio przed „Sprawozdaniem z wyniku i pozostałych całkowitych 
dochodów”.  
„ sprawozdanie z wyniku” prezentowane jest w wariancie kalkulacyjnym, natomiast „ sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych” sporządzane jest metodą pośrednią.  
W przypadku retrospektywnego wprowadzenia zmian zasad rachunkowości, prezentacji lub korekty błędów, Spółka 
prezentuje sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone dodatkowo na początek okresu porównawczego, jeżeli 
powyższe zmiany są istotne dla danych prezentowanych na początek okresu porównywalnego. W takiej sytuacji 
prezentacja not do trzeciego sprawozdania z sytuacji finansowej nie jest wymagana. 
 
Segmenty operacyjne 
Przy wyodrębnianiu segmentów operacyjnych Zarząd Spółki kieruje się liniami produktowymi, które reprezentują 
główne usługi oraz wyroby dostarczane przez Spółkę. Każdy z segmentów jest zarządzany odrębnie w ramach 
danej linii produktowej, z uwagi na specyfikę świadczonych usług oraz wytwarzanych wyrobów wymagających 
odmiennych technologii, zasobów oraz podejścia do realizacji.  
 
Zgodnie z MSSF 8 wyniki segmentów operacyjnych wynikają z wewnętrznych raportów weryfikowanych okresowo 
przez Zarząd Spółki (główny organ decyzyjny). Zarząd Spółki analizuje wyniki segmentów operacyjnych na 
poziomie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Pomiar wyników segmentów operacyjnych stosowany w 
kalkulacjach zarządczych zbieżny jest z zasadami rachunkowości zastosowanymi przy sporządzaniu  
sprawozdania finansowego, za wyjątkiem następujących obszarów: 

▪ utrata wartości aktywów – przy ustalaniu wyniku segmentu nie uwzględnia się odpisów aktualizujących z 
tytułu utraty wartości aktywów trwałych, w tym również wartości firmy,  

Przychody ze sprzedaży wykazane sprawozdaniu z wyniku nie różnią się od przychodów prezentowanych w 
ramach segmentów operacyjnych, za wyjątkiem przychodów nieprzypisanych do segmentów.  
 
Aktywa Spółki, których nie można bezpośrednio przypisać do działalności danego segmentu operacyjnego, nie są 
alokowane do aktywów segmentów operacyjnych 
 
 
Istotne zasady rachunkowości przyjęte do sporządzenia sprawozdania finansowego 
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący się 31 grudnia. Aktywa i 
pasywa wycenia się w okresach kwartalnych,  na dzień sporządzenia sprawozdania w sposób następujący: 
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Środki trwałe  
Środki trwałe nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym 
o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową 
w przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają 
weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są 
do przyszłych okresów.  
W związku z przejściem na MSSF na dzień 1.01.2016 roku dokonano oszacowania nowego kosztu nabycia dla 
środków trwałych na dzień przejścia na MSSF, dla grup 0, 1 i 2. Nowy koszt ustalono w oparciu o wartości godziwe. 
Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów 
trwałych określa się, jako różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje 
się je w rachunku zysków i strat. 
 
Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu 
Zgodnie z MSSF 16 „Leasing” – umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeżeli na jej mocy przekazuje się prawo 
do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów przez dany okres czasu w zamian za (opłatę) 
wynagrodzenie. 
Umowa zawiera leasing, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki: 
• składnik aktywów jest zidentyfikowany, 
• leasingobiorca ma prawo do wszystkich korzyści ekonomicznych z użytkowania danego składnika aktywów przez 
cały okres użytkowania, 
• leasingobiorca ma prawo do kierowania użytkowaniem zidentyfikowanego składnika aktywów, czyli ustala sposób 
i cel użytkowania składnika aktywów lub podjęto wcześniej decyzje dotyczące sposobu i celu użytkowania składnika 
aktywów. 
Okres leasingu to nieodwołalny okres, przez który leasingobiorca ma prawo do użytkowania bazowego składnika 
aktywów, wraz z: 
• okresami, na które można przedłużyć leasing, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że leasingobiorca 
skorzysta z tego prawa; oraz 
• okresami, w których można wypowiedzieć leasing, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć, że 
leasingobiorca nie skorzysta z tego prawa. 
Spółka ujmuje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu w dacie 
rozpoczęcia. Datą rozpoczęcia okresu leasingu jest data, w której leasingodawca udostępnia bazowy składnik 
aktywów do użytkowania przez leasingobiorcę. 
 
Spółka korzysta z prawa zwolnienia ze stosowania wymogów wynikających z MSSF 16 w przypadku ujmowania: 
• leasingu krótkoterminowego – leasing, który w dacie rozpoczęcia ma okres leasingu nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
Leasing, w którym wprowadzono opcję kupna nie jest leasingiem krótkoterminowym. 
• leasingu dotyczącego aktywów o niskiej wartości – aktywa których jednostkowa wartość początkowa nowego 
składnika przedmiotu leasingu nie przekracza 20 tys. zł, z wyłączeniem prawa wieczystego użytkowania gruntów. 
W dacie rozpoczęcia Spółka wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania według kosztu. 
Koszt składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania powinien zgodnie z MSSF 16 obejmować: 
a) kwotę początkową wyceny zobowiązania z tytułu leasingu, 
b) wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszone o wszelkie 
otrzymane zachęty leasingowe, 
c) wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę oraz, 
d) szacunek kosztów, które mają zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem 
bazowego składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się znajdował lub 
przeprowadzeniem renowacji bazowego składnika aktywów do stanu wymaganego przez warunki leasingu, chyba 
że te koszty są ponoszone w celu wytworzenia zapasów. Leasingobiorca przyjmuje na siebie obowiązek pokrycia 
tych kosztów w dacie rozpoczęcia albo w wyniku używania bazowego składnika aktywów przez dany okres. 
W dacie rozpoczęcia Spółka wycenia zobowiązanie z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat 
leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe dyskontuje się z zastosowaniem stopy 
procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie Spółka stosuje krańcową stopę 
procentową leasingobiorcy. 
 
Wartości niematerialne i prawne 
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnych transakcjach wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym 
o umorzenie i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości. Amortyzację nalicza się metodą liniową w 
przewidywanym okresie użytkowania tych aktywów. Szacunkowy okres użytkowania oraz amortyzacja podlegają 
weryfikacji na koniec każdego rocznego okresu sprawozdawczego, a skutki zmian tych szacunków odnoszone są 
do przyszłych okresów. W Spółce nie występują wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania. 
Emitent ujmuje jako składnik wartości niematerialnych koszty zakończonych prac rozwojowych. Prace rozwojowe 
Spółki klasyfikowane są jako prace rozwojowe w rozumieniu MSR 38 „Wartości niematerialne”, zgodnie z którym 
do prac rozwojowych zaliczane jest między innymi projektowanie, wykonanie i testowanie wybranych rozwiązań w 
zakresie nowych lub udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów, systemów lub usług. 
Koszty te ujmowane są w bilansie jako składnik wartości niematerialnych po spełnieniu następujących warunków: 
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z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak aby nadawał 
się do użytkowania,  

• istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego 

użytkowania, 

• istnieje zdolność do użytkowania składnika wartości niematerialnych, 

• znany jest sposób, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe 

korzyści ekonomiczne, 

• zapewnione są stosowne środki techniczne, finansowe i inne, które mają służyć ukończeniu prac 

rozwojowych oraz użytkowaniu składnika wartości niematerialnych, 

• istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które 

można przyporządkować danemu składnikowi wartości niematerialnych. 

 
Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych oraz nakłady nie spełniające w/w warunków, 
ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat w dacie ich poniesienia. 
Okres użytkowania wyników zakończonych prac rozwojowych wynosi 5 lat i jest weryfikowany co najmniej na koniec 
każdego okresu sprawozdawczego.  
Wartości niematerialne przejęte przy połączeniu jednostek gospodarczych identyfikuje się i ujmuje odrębnie od 
wartości firmy, jeśli spełniają one definicję wartości niematerialnych, a ich wartość godziwą da się wiarygodnie 
wycenić. Koszt takich aktywów odpowiada ich wartości godziwej na dzień przejęcia. 
Po początkowym ujęciu wartości takie wykazuje się po koszcie historycznym pomniejszonym o umorzenie 
i skumulowaną stratę z tytułu utraty wartości w taki sam sposób, jak wartości niematerialne nabyte w oddzielnych 
transakcjach. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie są amortyzowane, lecz podlegają 
na każdy dzień bilansowy testom na utratę wartości. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania 
w Spółce nie występują. 

 
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  
Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego 
i wartości niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. 
Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, 
w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu.  
 
 
Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość, np. grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy, które 
właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w 
posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym nieruchomość taka nie jest: 
 

• wykorzystywana przy produkcji, dostawach dóbr, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych;  

• przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki. 

Prawo do korzystania z nieruchomości na podstawie leasingu operacyjnego można klasyfikować jako 
nieruchomość inwestycyjną jedynie wtedy, gdy nieruchomość ta w innym wypadku spełniałaby definicje 
nieruchomości inwestycyjnej i jeśli leasingobiorca przy wycenie danego składnika aktywów korzysta z modelu 
wartości godziwe. 
 
Nieruchomość inwestycyjną początkowo wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Przy 
początkowej wycenie uwzględnia się koszty przeprowadzenia transakcji [MSR 40, par. 20J. Podstawowym 
parametrem początkowej wyceny nieruchomości inwestycyjnej jest cena nabycia obejmująca cenę zakupu 
powiększoną o wszelkie koszty bezpośrednio związane z transakcją zakupu, np. opłaty za obsługę prawną, podatek 
od zakupu nieruchomości itp. MSR 40, par. 21]. Jeżeli płatność za nieruchomość jest odroczona w czasie, to 
wówczas ceną nabycia jest równowartość ceny płatnej w gotówce. Powstała różnica pomiędzy ceną gotówkową a 
łączną kwotą płatności ujmowana jest jako koszt z tytułu odsetek w okresie kredytowania (MSR40, §24) 
 
Spółka, wycenia na dzień bilansowy nieruchomości inwestycyjne według modelu wyceny w wartości godziwej i 
wycenia według tego modelu wszystkie nieruchomości inwestycyjne, z wyjątkiem par. 53 MSR 43, tj. braku 
możliwości wiarygodnego ustalenia wartości godziwej. Zysk lub strata wynikające ze zmiany wartości godziwej 
nieruchomości inwestycyjnej wpływają na zysk lub stratę netto w okresie, w którym nastąpiła zmiana (MSR 40, par. 
35). 
Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnej odzwierciedla warunki rynkowe na dzień bilansowy. Szacunek 
wartości godziwej przeprowadza się na konkretny dzień. 
 
Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
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Podatek odroczony oblicza się metodą zobowiązań bilansowych jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi 
w przyszłości, odnosząc się do różnic między wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi im 
wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do obliczenia podstawy opodatkowania. 
Rezerwę na podatek odroczony ujmuje się od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości 
w jakiej prawdopodobne jest pomniejszenie przyszłych zysków podatkowych o rozpoznane ujemne różnice 
przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego nie powstaje, jeśli różnica 
przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia (poza sytuacją ujęcia po połączeniu 
jednostek gospodarczych) innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie wpływa ani na wynik 
podatkowy, ani na wynik księgowy. 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega przeglądowi na każdy dzień 
bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla odzyskania 
składnika aktywów lub jego części, wartość tę odpowiednio się pomniejsza. 
Aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego oblicza się przy użyciu stawek podatkowych, które będą 
obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne, 
zgodnie z przepisami (stawkami) podatkowymi obowiązującymi na dzień bilansowy. Wycena aktywów i zobowiązań 
z tytułu podatku odroczonego odzwierciedla konsekwencje podatkowe sposobu, w jaki Spółka spodziewa się 
odzyskać lub rozliczyć wartość bilansową aktywów i zobowiązań na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego. 

 
Zapasy 
Wycena poszczególnych składników rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest według cen nabycia lub 
kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy w następujący sposób: 

• materiały według cen zakupu, 

• towary - według  cen zakupu, 

• wyroby gotowe – według kosztu wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

• półprodukty – według bezpośrednich koszów wytworzenia. 

Z uwagi na specyfikę produkcji jednostki rozchód wyrobów z magazynu wyceniany jest na podstawie rachunku 
narastającego sporządzanego w okresach miesięcznych. Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów ustalany jest 
poprzez różnicę pomiędzy wartością zapasów na początek okresu powiększoną o koszty produkcji danego 
asortymentu w bieżącym miesiącu a pomniejszoną o wartość zapasów na koniec okresu. 
W przypadku stwierdzenia utraty przydatności składników rzeczowych aktywów obrotowych Spółka zobowiązana 
jest do dokonania oceny ich wartości i ujęcia odpisu aktualizacyjnego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 
Utrata wartości materiałów i towarów może zostać spowodowana również wyceną doprowadzającą ich wartość do 
cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania. 
W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych składników obrotowych jest 
ona odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. 
Wszystkie grupy zapasów podlegają indywidualnej analizie pod kątem możliwości ich dalszego wykorzystania i w 
przypadku stwierdzenia, iż nie będą mogły one być wykorzystane w przyszłości obejmowane są odpowiednim 
odpisem aktualizującym. 

 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, 
z uwzględnieniem odpisu aktualizacyjnego na nieściągalne należności. Odpis aktualizujący na należności wątpliwe 
szacowany jest wówczas, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestaje być prawdopodobne. Należności 
nieściągalne są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich nieściągalności. 
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie. Jeżeli 
zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu 
jest ujmowane jako przychody finansowe. 

 
Oczekiwane straty kredytowe 
W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, Spółka stosuje uproszczone podejście i wycenia odpis na 
oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia przy użyciu 
macierzy odpisów aktualizujących. 
W przypadku pozostałych aktywów finansowych, Spółka wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie 
równej 12-miesięcznym oczekiwanym stratom kredytowym. Jeżeli ryzyko kredytowe związane z danym 
instrumentem finansowym znacznie wzrosło od momentu początkowego ujęcia, Spółka wycenia odpis na 
oczekiwane straty kredytowe z tytułu instrumentu finansowego w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym 
w całym okresie życia. 

 
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 
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Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz 
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy, łatwo 
wymienialne na gotówkę, dla których zmiany wartości jest nieznaczne. 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z 
określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień sprawozdawczy po kursie średnim NBP. Różnice 
kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji z obrotu walut obcych zalicza się w ciężar 
wyniku roku obrotowego. 

 
Instrumenty finansowe 
Kwalifikacja aktywów finansowych uzależniona jest od modelu biznesowego zarządzania aktywami finansowymi 
oraz charakterystyki umownych przepływów pieniężnych składnika aktywów finansowych. Klasyfikacja aktywów 
finansowych dokonywana jest w momencie początkowego ujęcia i może być zmieniona jedynie wówczas, gdy 
zmieni się biznesowy model zarządzania aktywami finansowymi 
Aktywa finansowe klasyfikowane są do następujących kategorii wyceny: 

• wyceniane według zamortyzowanego kosztu, 

• wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, 

• wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody. 

Wycena na moment początkowego ujęcia: 
Z wyjątkiem niektórych należności z tytułu dostaw i usług, w momencie początkowego ujęcia jednostka wycenia 
składnik aktywów finansowych w jego wartości godziwej, którą w przypadku aktywów finansowych niewycenianych 
w wartości godziwej przez wynik finansowy powiększa się o koszty transakcyjne, które można bezpośrednio 
przypisać do nabycia tych aktywów finansowych. 
 
Zaprzestanie ujmowania: 
 
Aktywa finansowe wyłącza się z ksiąg rachunkowych, w sytuacji gdy: 
 
Prawa do uzyskania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych wygasły, lub 
Prawa do uzyskania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych zostały przeniesione a Spółka dokonała 
przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu ich własności. 
 
Wycena po początkowym ujęciu: 
 
Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe klasyfikowane są do jednej z czterech kategorii: 
 
 Instrumenty dłużne wyceniane w zamortyzowanym koszcie, 
 Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, 
 Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, 
 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
Instrumenty dłużne – aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 
 
Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe warunki: 
składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest 
utrzymywanie aktywów finansowych dla uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, oraz warunki 
umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych terminach przepływów 
pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty. 
 
Do kategorii aktywów finansowych wycenianych zamortyzowanym kosztem Spółka klasyfikuje: 
 

• należności handlowe, 

• pożyczki  

• środki pieniężne i ekwiwalenty. 

Przychody z tytułu odsetek oblicza się przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i wykazuje się w 
rachunku zysków i strat/ sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody z tytułu odsetek” 
 
Instrumenty dłużne – aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 
 
Składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, jeśli spełnione są 
oba poniższe warunki: 
składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno 
otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników aktywów finansowych; 
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oraz  warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych terminach 
przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty. 
Przychody z tytułu odsetek, różnice kursowe oraz zyski i straty z tytułu utraty wartości ujmowane są w wyniku 
finansowym i obliczane w taki sam sposób jak w przypadku aktywów finansowych wycenianych zamortyzowanym 
kosztem. Pozostałe zmiany wartości godziwej ujmowane są w przez inne całkowite dochody. W momencie 
zaprzestania ujmowania składnika aktywów finansowych łączny zysk lub strata uprzednio rozpoznana w innych 
całkowitych dochodach zostają przeklasyfikowane z pozycji kapitału własnego do wyniku finansowego. 
 
Przychody z tytułu odsetek oblicza się przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i wykazuje się w 
sprawozdaniu z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody z tytułu odsetek” 
 
Do kategorii instrumentów dłużnych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody Spółka 
klasyfikuje np. notowane instrumenty dłużne. 
 
Instrumenty kapitałowe – aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 
 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 
 
Składnik aktywów finansowych, które nie spełniają kryteriów wyceny według zamortyzowanego kosztu lub w 
wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
 
Zysk lub stratę z wyceny inwestycji dłużnych do wartości godziwej ujmuje się w wyniku finansowym. 
 
Dywidendy ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów wtedy, gdy powstaje uprawnienie jednostki do 
otrzymania dywidendy. 
 
Do kategorii instrumentów kapitałowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy Spółka 
klasyfikuje np. nienotowane instrumenty kapitałowe. 
 
W sytuacji, gdy Spółka: 
posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz zamierza rozliczyć się w kwocie netto 
albo jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie składnik aktywów finansowych i 
zobowiązanie finansowe kompensuje się i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto. 
 
Zobowiązania finansowe 
Spółka klasyfikuje wszystkie zobowiązania finansowe jako wyceniane po początkowym ujęciu w zamortyzowanym 
koszcie, z wyjątkiem zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Takie 
zobowiązania, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się po początkowym ujęciu w 
wartości godziwej. 
Spółka zawiera transakcje pochodne w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym. W tym w celu Spółka 
wykorzystuje przede wszystkim kontrakty walutowe typu FX forward. 
Wycena instrumentów zabezpieczających ujętych w wyniku finansowym prezentowane są jako przychody lub 
koszty z działalności finansowej z wyodrębnieniem wycen dotyczących części efektywnej i nieefektywnej. 
Instrumenty pochodne wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, i jako zobowiązania, gdy ich wartość 
jest ujemna 
 
Kapitał własny 
Kapitały własne oraz kapitał zapasowy wycenia się według wartości nominalnej wyemitowanych akcji zgodnie ze 
Statutem Emitenta oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Różnice między wartością rynkową uzyskanej 
zapłaty a wartością nominalną akcji ujmuje się w kapitale zapasowym. Koszty emisji akcji związane 
z podwyższeniem kapitału zmniejszają kapitał zapasowy. 
W ramach kapitału własnego Spółka wykazuje również w odrębnej pozycji udział niekontrolujący. 
W pozycji „Zyski zatrzymane” Spółka ujawnia niepodzielone zyski z lat ubiegłych (niepokryte straty) oraz  wynik 
okresu.  
 
Rezerwy 
Rezerwy wykazuje się w przypadku wystąpienia w Spółce bieżących zobowiązań (prawnych lub zwyczajowych) 
będących konsekwencją zdarzeń z przeszłości,  konieczność uregulowania ich przez Spółkę jest prawdopodobna, 
a wielkość tych zobowiązań można wiarygodnie wycenić. 
Ujmowana kwota rezerwy odzwierciedla możliwie najdokładniejszy szacunek kwoty wymaganej do rozliczenia 
bieżącego zobowiązania na dzień bilansowy, z uwzględnieniem ryzyka i niepewności związanej z tym 
zobowiązaniem. W przypadku wyceny rezerwy metodą szacunkowych przepływów pieniężnych koniecznych do 
rozliczenia bieżącego zobowiązania, jej wartość bilansowa odpowiada wartości bieżącej tych przepływów. 
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Jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że część lub całość korzyści ekonomicznych wymaganych do rozliczenia 
rezerwy będzie można odzyskać od strony trzeciej, należność tę ujmuje się jako składnik aktywów, jeśli 
prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty jest odpowiednio wysokie i da się ją wiarygodnie wycenić. 

 
Rozliczenia międzyokresowe 
Spółka wykazuje w aktywach bilansu w pozycji „Inne aktywa” opłacone z góry koszty dotyczące przyszłych okresów 
sprawozdawczych. 
W pozycji „Inne pasywa” zawartej w pasywach bilansu prezentowane są przychody przyszłych okresów. 
 
Ujmowanie Dotacji 
Dotacje rządowe ujmuje się jedynie wtedy, gdy istnieje pewność co do spełnienia warunków oraz otrzymania 
dotacji. Rozliczenie dotacji odbywa się metodą przychodów, a ujmuje się ją w zysku lub stracie na przestrzeni 
jednego lub więcej okresów. 
W zależności od charakteru przyznanej dotacji rozróżnia się: 
dotację do aktywów – dotacja jest ujmowana w zysku lub stracie na przestrzeni okresu użytkowania składnika 
aktywów podlegającego amortyzacji za pomocą zredukowanego odpisu amortyzacji, 
dotację do przychodu – prezentowana jako dane przychody, w zależności od celu jej przyznania. Może też 
pomniejszać odnośne koszty. 
Dotacja w formie rekompensaty za poniesione koszy lub straty zostaje ujęta jako pomniejszenie odnośnych kosztów 
w okresie, w którym stała się należna. Bez znaczenia, czy otrzymała ona formę pieniężną, czy redukcji zobowiązań. 
Jako dotacje uznaje się również pożyczki rządowe o stopie procentowej poniżej rynku. Natomiast, pożyczka 
rządowa umarzalna traktowana jest jako dotacja jedynie pod warunkiem posiadania pewności jej umorzenia. 
 
 
Ujęcie przychodów ze sprzedaży  
Pod pojęciem przychodów i zysków rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym 
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo 
zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego albo zmniejszenia jego 
niedoboru w inny sposób, niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli. 
Przychody ze sprzedaży rozpoznawane są dla umów spełniających kryteria MSSF 15. 

 
Przychody ze sprzedaż ujmowane są jeżeli: strony zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich 
obowiązków, możliwe są do zidentyfikowania prawa każdej ze stron dotyczące dóbr i usług, które mają zostać 
przekazane, możliwe jest zidentyfikowanie płatności za dobra i usługi, zawarta umowa ma treść ekonomiczną, 
uzyskanie wynagrodzenia jest prawdopodobne. 

 
Przychód ujmowany jest dla każdego zidentyfikowanego zobowiązania oddzielnie w oszacowanej wysokości, która 
odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem Spółki zostanie jej przekazane w zamian za 
przekazanie przyrzeczonych dóbr i usług, w momencie lub w okresie, w którym dochodzi do wywiązania się przez 
Spółkę ze zobowiązania. 
 
Przychody z tytułu odsetek i dywidend 
Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo akcjonariuszy do 
otrzymania płatności. 
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco według czasu powstawania, poprzez odniesienie do kwoty 
niespłaconego jeszcze kapitału i przy uwzględnieniu efektywnej stopy procentowej, czyli stopy efektywnie 
dyskontującej przyszłe wpływy pieniężne szacowane na oczekiwany okres użytkowania danego składnika aktywów 
do wartości bilansowej netto tego składnika. 
 
Waluty obce 
Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski będący walutą podstawowego środowiska gospodarczego w jakim 
działa Spółka. 
Transakcje przeprowadzane w walucie innej niż polski złoty ujmuje się po kursie waluty obowiązującym na dzień 
transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane 
według kursu obowiązującego na ten dzień, tj. kursu średniego ustalonego przez NBP. Aktywa i zobowiązania 
niepieniężne wyceniane w wartości godziwej i denominowane w walutach obcych wycenia się po kursie 
obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne wyceniane według kosztu historycznego 
w walutach obcych nie podlegają powtórnemu przewalutowaniu. 
 
Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków 
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki kieruje się osądem przy dokonywaniu licznych 
szacunków i założeń, które mają wpływ na stosowane zasady rachunkowości oraz prezentowane wartości 
aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od 
szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące dla 
sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej. 
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Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych 
Zarząd Spółki dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, 
podlegających amortyzacji. Na dzień 31.12.2020 roku Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte 
przez Spółkę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez 
te aktywa w przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą 
różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa 
aktywów trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach nr 5 i 6. 

 
Przychody z umów o usługę budowlaną 
Nie dotyczy 

 
Rezerwy 
Rezerwy na świadczenia pracownicze – odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe – szacowane są przy 
zastosowaniu metod aktuarialnych. Wykazana w sprawozdaniu finansowym kwota rezerw na świadczenia 
pracownicze 790 tys. PLN (2019: 690 tys. PLN) wynika z oszacowania dokonanego przez niezależnego 
aktuariusza. Na poziom rezerw wpływ mają założenia dotyczące stopy dyskonta oraz wskaźnika wzrostu 
wynagrodzeń. Spadek stopy dyskonta o 0,5 p.p. wpłynąłby na wzrost rezerw ustalonych na dzień 31.12.2020 o 13 
tys. PLN, natomiast wzrost wskaźnika wzrostu wynagrodzeń o 0,5 p.p. wpłynąłby na wzrost rezerw ustalonych na 
dzień 31.12.2020 roku o kwotę 18 tys. PLN.  

  
Podatek dochodowy bieżący, aktywa i rezerwa na odroczony podatek dochodowy, inne podatki 
Obowiązujące w Polsce przepisy podatkowe podlegają częstym zmianom, powodując istotne różnice w ich 
interpretacji i istotne wątpliwości w ich stosowaniu. Organy podatkowe posiadają instrumenty kontroli umożliwiające 
im weryfikację podstaw opodatkowania (w większości przypadków w okresie poprzednich 5 lat obrotowych), oraz 
nakładanie kar i grzywien. Od 15 lipca 2016 roku Ordynacja Podatkowa uwzględnienia także postanowienia Ogólnej 
Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR), która ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych 
struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia opodatkowania. Klauzulę GAAR należy stosować tak w odniesieniu 
do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie, jak i do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem 
w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal  osiągane. W 
konsekwencji ustalenie zobowiązań podatkowych, aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego może wymagać istotnego osądu, w tym dotyczącego transakcji już zaistniałych, a kwoty 
prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku kontroli 
organów podatkowych. 
Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego z przyszłymi 
zyskami podatkowymi opiera się na budżecie Spółki zatwierdzonego przez Zarząd Spółki. Jeżeli prognozowane 
wyniki finansowe wskazują, że Spółka osiągnie wystarczający dochód do opodatkowania, aktywa na podatek 
odroczony ujmowane są w pełnej wysokości.  

 
Utrata wartości aktywów niefinansowych 
W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne oraz stopę, którą 
przepływy dyskontowane są do wartości bieżącej (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów 
niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia 
dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. 
Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach sprawozdawczych 
może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Spółki.  

 
 

 
Korekta błędu oraz zmiana zasad rachunkowości 
Nie dotyczy. 
 
1. Przychody ze sprzedaży i segmenty operacyjne 
 
Spółka dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne: 

▪ Segment A segment osoczowy,  
▪ Segment B tradycyjny. 

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

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku     

Przychody od klientów zewnętrznych  40 158  40 158 

Przychody ze sprzedaży między segmentami     

Przychody ogółem  40 158  40 158 

Wynik operacyjny segmentu     

Pozostałe informacje:     

Amortyzacja  5 826  5 826 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych     

Aktywa segmentu operacyjnego  85 861   86 563  

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego  2 025  2 025 

 za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku         

Przychody od klientów zewnętrznych   39 107  39 107 

Przychody ze sprzedaży między segmentami      

Przychody ogółem   39 107  39 107 

Wynik operacyjny segmentu  5 718  5 718 

Pozostałe informacje:      

Amortyzacja   5 832  5 832 

Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych      

Aktywa segmentu operacyjnego   81 110  81 110 

Nakłady na aktywa trwałe segmentu operacyjnego   690  690 
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Segment 
osoczowy 

Segment 
podstawowy 

Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku   
 

 

Region           

Polska  22 887  22 887 

Unia Europejska  2 261  2 261 

Pozostałe kraje   15 010  15 010 

Przychody ze sprzedaży ogółem -    40 158  40 158 

Linia produktu      

Szczepionka BCG 10   7 704  7 704 

Onko BCG   5 862  5 862 

Distreptaza   14 817  14 817 

Gamma Anty D   4 136  4 136 

Lakcid   5 479  5 479 

BioTrombina 400   932  932 

inne   1 228  1 228 

Przychody ze sprzedaży ogółem -    40 158  40 158 

Termin przekazania dóbr/usług           

W momencie czasu   -    -    

W miarę upływu czasu   -    -    

Przychody ze sprzedaży ogółem -    -    -    -    

 

  
Segment 
osoczowy 

Segment 
podstawowy 

Pozostałe Ogółem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku     

Region           

Polska  26 276  26 276 

Unia Europejska  1 501  1 501 

Pozostałe kraje   11 330   11 330 

Przychody ze sprzedaży ogółem -    39 107 -    39 107 

Linia produktu         

Szczepionka BCG 10   7 187   7 187 

Onko BCG   3 052   3 052 

Distreptaza   15 970   15 970 

Gamma Anty D   5 101   5 101 

Lakcid   4 642   4 642 

BioTrombina 400   1 786   1 786 

inne   1 369   1 369 

Przychody ze sprzedaży ogółem -    39 107 -    39 107 

Termin przekazania dóbr/usług           

W momencie czasu   -    -    

W miarę upływu czasu   -    -    

Przychody ze sprzedaży ogółem -    -    -    -    

 
 
2. Przejęcia oraz utrata kontroli nad jednostkami zależnymi 

 
Nie dotyczy. 
 
3. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 

 
Nie dotyczy. 

 

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

 

  
Znaki 

towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2020               

Wartość bilansowa brutto 32 498 2 995 1 384   16 055 20 964 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -32 -301 -2 638 -1 378   -16 037 -20 386 

Wartość bilansowa netto   196 357 6   18 578 

Stan na 31.12.2019               

Wartość bilansowa brutto 32 498 2 979 1 384   16 021 20 914 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -32 -238 -2 235 -1 362   -16 020 -19 887 

Wartość bilansowa netto   260 744 22     1 026 

 
 
 

  
Znaki 

towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości niem. 
w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku   260 744 22     1 026 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych               

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     16     34 50 

Sprzedaż spółki zależnej (-)               

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)               

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)           -16 -16 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)               

Amortyzacja (-)   -64 -403 -15     -482 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)               

Odwrócenie odpisów aktualizujących               

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku   196 357 6   18 578 
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Znaki 

towarowe 
Patenty 

i licencje 
Oprogramowanie 

komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości niem. 
w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku   8 510 37   588 1 142 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych               

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   318 652     383 1 354 

Sprzedaż spółki zależnej (-)               

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)               

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)           -971 -971 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)               

Amortyzacja (-)   -66 -418 -15     -499 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)               

Odwrócenie odpisów aktualizujących               

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2019 roku   260 744 22     1 026 
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Spółka nie wykorzystuje w działalności składników wartości niematerialnych, których okres użytkowania jest 
nieokreślony (patrz punkt dotyczący zasad rachunkowości).  
 
Amortyzacja wartości niematerialnych została zaprezentowana w sprawozdaniu z wyniku w następujących 
pozycjach: 
 

     

  
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Koszt własny sprzedaży 144 107 

Koszty ogólnego zarządu 338 391 

Koszty sprzedaży     

Inne     

Amortyzacja wartości niematerialnych razem 482 499 

 
 
 
W 2018 roku Spółka dokonała odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na kwotę 16.020 tys. PLN, które 
zostały ujęte w wyniku i zaprezentowane w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”. Odpisem aktualizującym objęto 
licencje zakupione od firmy LFB Biotechnologies do wytwarzania produktów krwiopochodnych. Główną przyczyną 
utraty wartości tych aktywów jest brak możliwości wykorzystania ww licencji.  Odpisy z tytułu utraty wartości zostały 
przypisane do segmentu operacyjnego osoczowego.  
 
Na dzień 31.12.2020 żadne wartości niematerialne nie  stanowiły zabezpieczenia zobowiązań Spółki. Informację o 
zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 9.7. 
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6. Rzeczowe aktywa trwałe 

 
 

  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2020               

Wartość bilansowa brutto 20 958 28 128 38 475 559 2 914 3 457 94 492 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -3 615 -9 285 -28 479 -377 -2 220   -43 976 

Wartość bilansowa netto 17 343 18 844 9 996 182 694 3 457 50 516 

Stan na 31.12.2019               

Wartość bilansowa brutto 20 958 27 818 38 128 878 2 662 1 595 92 039 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące -2 892 -7 571 -26 265 -606 -2 014   -39 348 

Wartość bilansowa netto 18 066 20 247 11 863 272 648 1 595 52 691 

 

 

 Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku 18 066 20 247 11 863 272 648 1 595 52 691 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych               

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   548 651 6 275 3 358 4 837 

Sprzedaż spółki zależnej (-)               

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)   -173         -173 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)           -1 495 -1 495 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)               

Amortyzacja (-) -723 -1 778 -2 518 -96 -229   -5 344 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)               

Odwrócenie odpisów aktualizujących               

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku 17 343 18 844 9 996 182 694 3 457 50 516 
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 Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku 

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2017 roku 18 789 21 984 12 844 133 766 2 381 56 897 

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych               

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   37 1 564 239 93 1 598 3 532 

Sprzedaż spółki zależnej (-)               

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)   -3 -3 -6 -10   -22 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)           -2 384 -2 384 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)               

Amortyzacja (-) -723 -1 772 -2 542 -95 -201   -5 333 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-)               

Odwrócenie odpisów aktualizujących               

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)               

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2019 roku 18 066 20 247 11 863 272 648 1 595 52 691 
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Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została ujęta w następujących pozycjach  sprawozdania z wyniku i 
sprawozdania z sytuacji finansowej: 
 

  
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Koszt własny sprzedaży 3 100 3 133 

Koszty ogólnego zarządu 2 166 2 155 

Koszty sprzedaży 77 45 

Cena nabycia (koszt wytworzenia) innych aktywów     

Inne     

Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 5 344 5 333 

 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE STANOWIĄCE ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ 

  31.12.2020 31.12.2019 

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

33 000 33 000 

Hipoteka umowna  stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności wobec Banku 
Millennium wynikającej z: umowy o kredyt w rachunku bieżącym  nr 688/14/400/04,  
umowy faktoringowej nr 2828 z 11-09-2014r.,  wierzytelności z weksli in blanco 
wypełnionych do kwoty: 46 155 tyś. zł, 3 655 tyś. zł, 10862,8  tyś. zł,8100,00 tys. zł  
zgodnie z deklaracjami wekslowymi wystawionymi na zabezpieczenie w/w umów. 

 12 500 

Hipoteka umowna stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności wynikające z 
umowy pożyczki, umowa pożyczki z dnia 10 września 2019 roku 

7200 7200 

Hipoteka umowna stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności wynikające z 
umowy dzierżawy nr di/3/1/2014 dnia 01 czerwca 2014 roku, zmieniona aneksem nr 
1 z dnia 16 kwietnia 2015 roku i aneksem nr 2 z dnia 03 sierpnia 2017 roku oraz 
porozumienie z dnia 10 września 2019 roku 

3 599 3 599 

Wierzytelności wynikające z umowy sprzedaży z dnia 17 grudnia 2019 roku, 
umowa sprzedaży z dnia 17 grudnia 2019 roku 

 2 250 

zastaw rejestrowy na urządzeniach Spółki: 
1. Liofilizator  Lyomega 100 ST o wartości 1.281.497,16 zł – poz. w Rejestrze 

Zastawów: 2610272  
2. Czopkarka FARMO.DUE MODEL FD11/U o wartości 837.525,07 zł – poz. w 

Rejestrze Zastawów: 2608106 

 2 119 

Zastaw na urządzeniach Spółki: 
1.     Urządzenie do serializacji o wartości 514 498,01 zł – poz. w Rejestrze 

Zastawów: 2645098 
2.     Maszyna napełniająca ampułki o wartości 826.789,83 zł – poz. w Rejestrze 

Zastawów: 2645125 
3. Wirówka przepływowa CSC15-06-4 o wartości 809.838,11 zł – poz. w 

Rejestrze Zastawów: 2646692 

2 151  

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych razem 45 950 60 668 

 
7. Aktywa w leasingu 
 

7.1. Zobowiązania z tytułu leasingu 

Spółka jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu. Wartość bilansowa 
aktywów z tytułu prawa do użytkowania przedstawia się następująco:  
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  Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe w 

trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2020               

Wartość bilansowa brutto   1 422 2 165 724 188   4 499 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   -132 -832 -547 -53   -1 564 

Wartość bilansowa netto     1 290 1 334 176 135   2 935 

Stan na 31.12.2019              

Wartość bilansowa brutto  1 422 2 165 770 188   4 545 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  -80 -597 -492 -32   -1 201 

Wartość bilansowa netto  1 342 1 569 278 156   3 344 

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

  

Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne w okresie: 

do 1 roku 
od 1 roku do 5 

lat 
powyżej 5 lat razem 

Stan na 31.12.2020         

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 442 2 196 301 2 939 
Koszty finansowe (-) -89 -225 -4 -319 

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat 
leasingowych 352 1 971 296 2 620 

Stan na 31.12.2019         

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 484 1 856 1 102 3 442 
Koszty finansowe (-) -96 -261 -72 -429 

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat 
leasingowych 388 1 595 1 030 3 013 
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W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie ujęto żadnych kosztów z tytułu warunkowych opłat 
leasingowych oraz nie występują opłaty subleasingowe, ponieważ aktywa użytkowane są wyłącznie przez Spółkę.  
 
Spółka skorzystała z prawa zwolnienia ze stosowania wymogów wynikających z MSSF 16 w przypadku ujmowania 
leasingu krótkoterminowego – leasing, który w dacie rozpoczęcia ma okres leasingu nie dłuższy niż 12 miesięcy w 
przypadku jednej umowy. Wartość przyszłych minimalnych opłat z tytułu leasingu operacyjnego przedstawia się 
następująco:  
   

  31.12.2020 31.12.2019 

Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu: 

Płatne w okresie  do 1 roku 48 39 
Płatne w okresie  od 1 roku do 5 lat    
Płatne powyżej 5 lat    

Razem 48 39    

 
 
8. Nieruchomości inwestycyjne 

 
W skład nieruchomości inwestycyjnych wchodzi nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Lublinie 

przy ul. Głównej, oznaczona jako działka 123/9, będąca własnością ‘BIOMED-LUBLIN SA”.  
 

Zmiany wartości bilansowej w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco: 
 

  
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Wartość bilansowa na początek okresu 3 270  3 270   

Nabycie przez połączenie jednostek gospodarczych     

Nabycie nieruchomości     

Aktywowanie późniejszych nakładów     

Sprzedaż spółki zależnej (-)     

Zbycie nieruchomości (-)     

Inne zmiany (reklasyfikacje, przeniesienia itp.) (+/-)    

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)     

Różnice kursowe netto z przeliczenia (+/-)     

Wartość bilansowa na koniec okresu 3 270   3 270   
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9. Aktywa oraz zobowiązania finansowe 
 

9.1. Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych 

Wartość aktywów finansowych prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku odnosi się do następujących kategorii 
instrumentów finansowych określonych w MSSF 9: 

▪ aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (AZK), 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – wyznaczone jako wyceniane w ten sposób przy początkowym ujęciu lub później (AWGW-W), 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – obowiązkowo wyceniane w ten sposób zgodnie z MSSF 9 (AWGW-O), 
▪ instrumenty kapitałowe wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (IKWGP), 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (AFWGP), 
▪ instrumenty finansowe wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające (IZ), 
▪ aktywa poza zakresem MSSF 9 (Poza MSSF9). 

 
 

  Nota 
Kategorie instrumentów finansowych wg MSSF 9 

Razem 
AZK AWGW-W AWGW-O  IKWGP AFWGP IZ Poza MSSF9  

Stan na 31.12.2020                   

Aktywa trwałe:                     

Należności i pożyczki 9.2 27             27 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3                 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9.4                 

Aktywa obrotowe:                   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 12 9 906           740 10 646 

Pożyczki 9.2                 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3                 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9.4                 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 1 839             1 839 

Kategoria aktywów finansowych razem   11 772          740 12 512 

 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość bilansową aktywów finansowych odniesiono do wynikających z MSR 39 następujących kategorii instrumentów finansowych: 

▪ aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (AZK), 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – wyznaczone jako wyceniane w ten sposób przy początkowym ujęciu lub później (AWGW-W), 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – obowiązkowo wyceniane w ten sposób zgodnie z MSSF 9 (AWGW-O), 
▪ instrumenty kapitałowe wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (IKWGP), 
▪ aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody (AFWGP), 
▪ instrumenty finansowe wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające (IZ), 
▪ aktywa poza zakresem MSSF 9 (Poza MSSF9). 
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  Nota 
Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 

Razem 
AZK AWGW-W AWGW-O  IKWGP AFWGP IZ Poza MSSF9  

Stan na 31.12.2019                   

Aktywa trwałe:                     

Należności i pożyczki 9.2 27             27 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3                 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 9.4                

Aktywa obrotowe:                   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 12 4 496           730 5 226 

Pożyczki 9.2                 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3                 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 9.4                 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 660             660 

Kategoria aktywów finansowych razem   5 183          730 5 913 

 
Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku odnosi się do następujących kategorii 
instrumentów finansowych określonych w MSSF 9: 

▪ zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (ZZK), 
▪ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – wyznaczone jako wyceniane w ten sposób przy początkowym ujęciu lub później (ZWGW-W), 
▪ zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu zgodnie z MSSF 9 (ZWGW-O), 
▪ umowy gwarancji finansowych (UGF), 
▪ warunkowa zapłata w ramach połączenia przedsięwzięć (WZP), 
▪ instrumenty finansowe wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające (IZ), 
▪ zobowiązania poza zakresem MSSF 9 (Poza MSSF9). 

 
 

  Nota 
Kategorie instrumentów finansowych wg MSSF 9 

Razem 
ZZK ZWGW-W ZWGW-O UGF WZP IZ Poza MSSF9 

Stan na 31.12.2020                   

Zobowiązania długoterminowe:                     

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 3 241             3 241 

Zobowiązania z tytułu leasingu  2 267             2 267 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3                 

Pozostałe zobowiązania 18 15 515             15 515 

Zobowiązania krótkoterminowe:                  
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  Nota 
Kategorie instrumentów finansowych wg MSSF 9 

Razem 
ZZK ZWGW-W ZWGW-O UGF WZP IZ Poza MSSF9 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 18 12 815           544 13 359 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 7 435             7 435 

Zobowiązania z tytułu leasingu  352             352 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3  18            18 

Kategoria zobowiązań finansowych razem   41 626 18          544 42 188 

 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość bilansową zobowiązań finansowych odniesiono do wynikających z MSR 39 następujących kategorii instrumentów finansowych: 

• zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (ZZK), 

• zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – wyznaczone jako wyceniane w ten sposób przy początkowym ujęciu lub później (ZWGW-W), 

• zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik – zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu zgodnie z MSSF 9 (ZWGW-O), 

• umowy gwarancji finansowych (UGF), 

• warunkowa zapłata w ramach połączenia przedsięwzięć (WZP), 

• instrumenty finansowe wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające (IZ), 

• zobowiązania poza zakresem MSSF 9 (Poza MSSF9). 
 

  Nota 
Kategorie instrumentów finansowych wg MSSF 9 

Razem 
ZZK ZWGW-W ZWGW-O UGF WZP IZ Poza MSSF9 

Stan na 31.12.2019                   

Zobowiązania długoterminowe:                     

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 6 354             6 354 

Zobowiązania z tytułu leasingu  2 625             2 625 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3                 

Pozostałe zobowiązania 18 15 656             15 656 

Zobowiązania krótkoterminowe:                  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania 18 14 771           1 807 16 578 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5 208             208 

Zobowiązania z tytułu leasingu  388             388 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3                 

Kategoria zobowiązań finansowych razem   40 002           1 807 41 810 
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9.2. Należności i pożyczki 

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

  31.12.2020 31.12.2019 

Aktywa trwałe:       

Należności 27 27 

Pożyczki     

Należności i pożyczki długoterminowe 27 27 

Aktywa obrotowe:     

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności 10 646 5 226 

Pożyczki     

Należności i pożyczki krótkoterminowe 10 646 5 226 

Należności i pożyczki, w tym: 10 672 5 253 

Należności (nota nr 12) 10 672 5 253 

Pożyczki (nota nr 9.2)    

 
Udzielone pożyczki wyceniane są w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem metody efektywnej stopy 
procentowej. Wartość bilansowa pożyczek uważana jest za rozsądne przybliżenie wartości godziwej (patrz nota nr 
9.8 dotycząca wartości godziwej).  
 
 
Zmiana wartości bilansowej pożyczek, w tym odpisów aktualizujących ich wartość, przedstawia się następująco: 
 

  
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Wartość brutto     

Saldo na początek okresu  542 

Połączenie jednostek gospodarczych    

Kwota pożyczek udzielonych w okresie    

Odsetki naliczone efektywną stopą procentową   

Spłata pożyczek wraz z odsetkami (-)   -542 

Sprzedaż jednostek zależnych (-)    

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)    

Wartość brutto na koniec okresu  - 

Odpisy z tytułu utraty wartości     

Saldo na początek okresu     

Odpisy ujęte jako koszt w okresie     

- 12-miesięczne oczekiwane straty   

- znaczący wzrost ryzyka kredytowego, ale brak utraty wartości   

- aktywa dotknięte utratą wartości   

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)     

- 12-miesięczne oczekiwane straty   

- znaczący wzrost ryzyka kredytowego, ale brak utraty wartości   

- aktywa dotknięte utratą wartości   

Odpisy wykorzystane (-)     

- 12-miesięczne oczekiwane straty   

- znaczący wzrost ryzyka kredytowego, ale brak utraty wartości   

- aktywa dotknięte utratą wartości   

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu -    -    

Wartość bilansowa na koniec okresu - - 
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9.3. Pochodne instrumenty finansowe 

Spółka na dzień 31.12.2020 posiadała dwa kontrakty forward na kwotę 200.000 euro.  
 

9.4. Pozostałe aktywa finansowe 

Nie dotyczy. 

9.5. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 

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

  

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Zobowiązania finansowe wyceniane 
w zamortyzowanym koszcie:         

Kredyty w rachunku kredytowym         

Kredyty w rachunku bieżącym 1 978       

Pożyczki 5 457 241  3 241 6 321 

Dłużne papiery wartościowe     

Zobowiązania finansowe wyceniane 
w zamortyzowanym koszcie 7 435 241 3 241 6 321 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne razem 7 435 241 3 241 6 321 

 
 
Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 
Spółka nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych wyznaczonych 

do wyceny w wartości godziwej przez wynik. (Wszystkie kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne wyceniane są 

według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą kredytów, 
pożyczek i innych instrumentów dłużnych zaprezentowano poniżej. 
 
Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Spółka z tytułu zaciągniętych kredytów, 
pożyczek i innych instrumentów dłużnych prezentuje poniższa tabela (patrz również nota nr 28 dotycząca ryzyk): 
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  Waluta Oprocentowanie 
Termin 

wymagalności 

Wartość bilansowa Zobowiązanie 

w walucie w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 31.12.2020               

        

Kredyt w rachunku bieżącym PLN WIBOR 1M plus 
2,55 p.p. w skali 
roku 

2021-09-28  1 978 1 978  

Umowa pożyczki nr PDL0615B z 01.07.2015 IBM Polska 
Sp. Z o.o. 

  2017-07-01  17 17  

Umowa pożyczki nr 95/2015/P/OA WFOŚiGW PLN 4 % w skali roku 2023-08-31  322 81 241 

Umowa pozyczki z dnia 10.09.2019 - osoba fizyczna PLN do 30 czerwca 
2020r. 8%; od 1 
lipca 2020r. Do 31 
grudnia 2020 9%; 
od 1 stycznia 2021 
do całkowitej spłaty 
10% 

2021-09-30  6 000 3 000 3 000 

Umowa pożyczki zawarta z Polskim Funduszem Rozwoju 
S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 
Warszawa 

PLN    2 346 2 346  

Umowa pozyczki z dnia 10.04.2020 - osoba fizyczna     12 12  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2020 10 676 7 435 3 241 

Stan na 31.12.2019               

Umowa pożyczki nr PDL0615B z 01.07.2015 IBM Polska 
Sp. Z o.o. PLN   2017-07-01   17 17   

Umowa pożyczki nr 95/2015/P/OA WFOŚiGW PLN 4 % w skali roku 2023-08-31   401 80 321 

Umowa pozyczki z dnia 10.09.2020 - osoba fizyczna PLN 

do 30 czerwca 
2020r. 8%; od 1 
lipca 2020r. Do 31 
grudnia 2020 9%; 
od 1 stycznia 2021 
do całkowitej spłaty 
10% 2021-09-30   6 143 143 6 000 

Umowa pożyczki nr PDL0615B z 01.07.2015 IBM Polska 
Sp. Z o.o. PLN   2017-07-01   17 17   

Umowa pożyczki nr 95/2015/P/OA WFOŚiGW PLN 4 % w skali roku 2023-08-31   401 80 321 

Umowa pozyczki z dnia 10.09.2020 - osoba fizyczna PLN 

do 30 czerwca 
2020r. 8%; od 1 
lipca 2020r. Do 31 
grudnia 2020  2021-09-30   6 143 143 6 000 

        

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2020 6 562 241 6 321 

 



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

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 – 31.12.2020 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 41 / 71 

9.6. Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez wynik 

Nie wystąpiły 
 

9.7. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

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

   
UDZIELONE ZABEZPIECZENIA SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ (WG RODZAJU)   

Rodzaj zabezpieczenia 
Wartość zabezpieczenia (tys. PLN) 

31.12.2020 31.12.2019 

Hipoteka umowna na nieruchomościach 43 799 58 549 

Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach     

Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach 2 151 2 119 

Zastaw na posiadanych udziałach oraz akcjach spółek     

 
 
Na 31.12.2020 następujące aktywa Spółki (w wartości bilansowej) stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań: 
 

  Nota nr 31.12.2020 31.12.2019 

Wartości niematerialne 5 -    -    

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym w leasingu 6, 7 45 950 60 668 

Aktywa finansowe (inne niż należności)      

Zapasy 11     

Należności z tytułu dostaw i usług i inne 12     

Środki pieniężne 13     

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie razem 45 950 60 668 

 
 

9.8. Uzgodnienie zobowiązań wynikających z działalności finansowej 

Zmiana wartości zobowiązań, z których przepływy zostały w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 
zaprezentowane w działalności finansowej, wynika z tytułów zaprezentowanych poniżej. W przypadku, gdy 
zobowiązania te są zabezpieczone instrumentami pochodnymi, zmiany wartości tych instrumentów również 
prezentowane są w tabeli niezależnie od tego, czy ich wartość jest dodatnia (aktywa) czy ujemna (zobowiązania). 
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Stan na 

31.12.2019 

Przepływy Zmiany niebędące przepływem 

Stan na 
31.12.2020 Spłata Zaciągnięcie Zawarcie 

Utrata 
kontroli 

Nowy 
leasing 

Zmiana 
kursów 
walut 

Wycena 
do 

wartości 
godziwej 

Odsetki Reklasyfikacja 

Długoterminowe                       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 6 321 -80            -3 000 3 241 

Zobowiązania z tytuły leasingu 2 625 -358              2 267 

Pochodne instrumenty finansowe 
zabezpieczające działalność finansową (aktywa 
i zobowiązania)                 -    

Krótkoterminowe                       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 241 -2 043 6 238          3 000 7 435 

Zobowiązania z tytuły leasingu 388 -36              352 
Pochodne instrumenty finansowe 

zabezpieczające działalność finansową (aktywa 
i zobowiązania)                 -    

Razem 9 575 -2 517 6 238               13 296         

    

  
Stan na 

31.12.2018 

Przepływy Zmiany niebędące przepływem 

Stan na 
31.12.2019 Spłata Zaciągnięcie Zawarcie 

Utrata 
kontroli 

Nowy 
leasing 

Zmiana 
kursów 
walut 

Wycena 
do 

wartości 
godziwej 

Odsetki Reklasyfikacja 

Długoterminowe                       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 401 -80 6 000              6 321 

Zobowiązania z tytuły leasingu 2 771 -363      217         2 625 

Pochodne instrumenty finansowe 
zabezpieczające działalność finansową 
(aktywa i zobowiązania)                   -    

Krótkoterminowe                       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9 175 -9 078            143   241 

Zobowiązania z tytuły leasingu 338 -282      22       310 388 

Pochodne instrumenty finansowe 
zabezpieczające działalność finansową 
(aktywa i zobowiązania)                   -    

Razem 12 685 -9 802 6 000     239     143 310 9 575 
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9.9. Pozostałe informacje dotyczące instrumentów finansowych 

Nie dotyczy. 

9.9.1. Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych 

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

Klasa instrumentu finansowego Nota nr 

31.12.2020 31.12.2019 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:          

Pożyczki 9.2       

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 12 10 646 10 646 5 226 5 226 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3       

Papiery dłużne 9.4         

Akcje spółek notowanych 9.4         

Udziały, akcje spółek nienotowanych* 9.4         

Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4         
Pozostałe klasy pozostałych aktywów 

finansowych 9.4         

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 1 839 1 839 660 660 

Zobowiązania:          

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5         

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5 1 978 1 978     

Pożyczki 9.5 8 698 8 698 6 562 6 562 

Dłużne papiery wartościowe 9.5         

Zobowiązania z tytułu leasingu 7 2 620 2 620 3 013 3 013 

Pochodne instrumenty finansowe 9.3         
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe 18 28 874 28 874 32 235 32 235 

 
Wartość godziwa definiowana jest jako cena, którą otrzymano by za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacono by 
za przeniesienie zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach między uczestnikami rynku 
na dzień wyceny. 
 
Spółka ustala wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w taki sposób, aby w jak 
największym stopniu uwzględnić czynniki pochodzące z rynku. Wyceny do wartości godziwej zostały podzielone 
na trzy spółki w zależności od pochodzenia danych wejściowych do wyceny: 
 

▪ poziom 1 – dane wejściowe na poziomie 1 są cenami notowanymi (nieskorygowanymi) na aktywnych 
rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania, do których jednostka ma dostęp w dniu wyceny, 

▪ poziom 2 – dane wejściowe na poziomie 2 to dane wejściowe inne niż ceny notowane uwzględnione na 
poziomie 1, które są obserwowalne w przypadku danego składnika aktywów lub zobowiązania, albo 
pośrednio, albo bezpośrednio,  

▪ poziom 3 – dane wejściowe na poziomie 3 to nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące danego 
składnika aktywów lub zobowiązania. 

 
Wycenę aktywów finansowych i zobowiązań finansowych (w tym na poziomie 3) przeprowadza Spółka, a w 
przypadkach, które wymagają specjalistycznej wiedzy, podmiot zewnętrzny. Technika wyceny jest dobierana do 
indywidualnych cech wycenianego instrumentu, przy czym maksymalizuje się wykorzystanie informacji 
pochodzących z rynku. Procedury wyceny są omawiane, i w razie potrzeby aktualizowane, z Komitetem Audytu 
przynajmniej raz w roku. Przynajmniej raz na kwartał, w ramach procesu raportowania kwartalnego i rocznego, 
zespół analizuje indywidualnie dla każdego aktywa finansowego i zobowiązania finansowego, czy dostępne są 
dane wejściowe pozwalające na zastosowanie techniki wyceny z wyższego poziomu. Jednocześnie analizuje się, 
czy dane wejściowe wykorzystywane do tej pory są ciągle dostępne i nie ma konieczności obniżenia poziomu 
wyceny. Ewentualna zmiana poziomu następuje od dnia kończącego dany kwartał.  
 
W odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych, które zgodnie z polityką rachunkowości Spółki ujęto w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej w wartości godziwej, dodatkowe informacje o metodach wyceny oraz 
poziomach wartości godziwej zaprezentowano poniżej w nocie nr 9.9.2. 
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Informacje dodatkowe o wartości godziwej aktywów oraz zobowiązań finansowych, które zgodnie z polityką 
rachunkowości Spółka wycenia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według zamortyzowanego kosztu, 
zaprezentowano w nocie 9.9.3. 

9.9.2. Dodatkowe informacje o metodach wyceny instrumentów finansowych wycenionych w sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej w wartości godziwej  

Nie dotyczy 

9.9.3. Dodatkowe informacje o metodach wyceny instrumentów finansowych wycenionych w sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej w zamortyzowanym koszcie  

a) Papiery dłużne notowane 
Nie dotyczy. 
 
b) Wypłacone pożyczki, nienotowane papiery dłużne 
Wartość bilansowa pożyczek o zmiennym oprocentowaniu została uznana za racjonalne przybliżenie ich wartości 
godziwej. Wszystkie pożyczki o stałym oprocentowaniu zostały wycenione metodą dochodową polegającą na 
dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych rynkową stopą dyskontową podobnych instrumentów  (poziom 
2).  

 
c) Otrzymane pożyczki i kredyty, wyemitowane nienotowane papiery dłużne 
Wartość bilansowa zobowiązań o zmiennym oprocentowaniu została uznana za racjonalne przybliżenie ich 
wartości godziwej. Zobowiązania o stałej stopie procentowej zostały wycenione metodą dochodową polegającą na 
dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych rynkową stopą dyskontową podobnych instrumentów 
wyemitowanych przez Spółkę (poziom 2).  

 
d) Zobowiązania z tytułu leasingu  
Wszystkie zobowiązania leasingowe wycenione metodą dochodową polegającą na dyskontowaniu przyszłych 
przepływów pieniężnych rynkową stopą dyskontową odpowiednią dla podobnych zobowiązań kredytowych (poziom 
2). 
e) Spółka nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich 

wartość bilansowa uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 

9.9.4. Przekwalifikowanie 

Zarówno w 2020 roku, jak i w poprzednich okresach sprawozdawczych, Spółka nie zmieniła modelu biznesowego 
zarządzania aktywami finansowymi w taki sposób, aby zmiana powodowała konieczność przekwalifikowania tych 
aktywów pomiędzy kategoriami aktywów wycenianych w wartości godziwej przez wynik lub całkowite dochody, a 
także wycenianych w zamortyzowanym koszcie. 
  

9.9.5. Zaprzestanie ujmowania aktywów finansowych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

Na dzień 31.12.2020 Spółka nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia nie kwalifikują się do 
zaprzestania ujmowania w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. 

9.9.6. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe podlegające kompensacie 

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

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

  Nota nr 31.12.2020 31.12.2019 

Saldo na początek okresu:       

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   9 240 10 492 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   658 671 

Podatek odroczony netto na początek okresu   8 582 9 821 

Zmiana stanu w okresie wpływająca na:       

Wynik (+/-) 24 126 - 1 239 

Pozostałe całkowite dochody (+/-) 15     

Rozliczenie połączenia jednostek gospodarczych 2     

Pozostałe (w tym różnice kursowe netto z przeliczenia)       

Podatek odroczony netto na koniec okresu, w tym:   8 707 8 582 
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   9 401 9 240 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   694 658 
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Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 
 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 

początek okresu 

Zmiana stanu: 
Różnice 

kursowe netto z 
przeliczenia 

Saldo na koniec 
okresu wynik 

pozostałe 
całkowite 
dochody  

rozliczenie 
połączenia  

Stan na 31.12.2020             

Aktywa:             
Wartości niematerialne 3 044         3 044 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 347         2 347 

Nieruchomości inwestycyjne             

Pochodne instrumenty finansowe             

Zapasy 710 79       789 

Należności z tytułu dostaw i usług 149 38       187 

Aktywa z tytułu umowy             

Inne aktywa 18         18 

Zobowiązania:             

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 103 -31       71 

Rezerwy na świadczenia pracownicze 150 25       175 

Pozostałe rezerwy 36 88       124 

Pochodne instrumenty finansowe             

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 42 7       50 

Zobowiązania z tytułu umowy 26  4       30 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 27        27 

Inne zobowiązania 173 -47       126 

Inne:             

Nierozliczone straty podatkowe 2 414         2 414 

Razem 9 240 161       9 401 

Stan na 31.12.2019             

Aktywa:             

Wartości niematerialne 3 044     3 044 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 347     2 347 

Nieruchomości inwestycyjne       

Pochodne instrumenty finansowe       

Zapasy 846 -136    710 

Należności z tytułu dostaw i usług 149     149 

Aktywa z tytułu umowy       
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Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 

początek okresu 

Zmiana stanu: 
Różnice 

kursowe netto z 
przeliczenia 

Saldo na koniec 
okresu wynik 

pozostałe 
całkowite 
dochody  

rozliczenie 
połączenia  

Inne aktywa 18     18 

Zobowiązania:       

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 92 11    103 

Rezerwy na świadczenia pracownicze 131 19    150 

Pozostałe rezerwy 36     36 

Pochodne instrumenty finansowe       

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 43     43 

Zobowiązania z tytułu umowy 39 -13    26 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 34 -7    27 

Inne zobowiązania 229 -56    173 

Inne:       

Nierozliczone straty podatkowe 3 484 -1 070    2 414 

Razem 10 492 -1 252    9 240 

 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 
 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 

początek okresu 

Zmiana stanu: 
Różnice 

kursowe netto z 
przeliczenia 

Saldo na koniec 
okresu wynik 

pozostałe 
całkowite 
dochody 

rozliczenie 
połączenia 

Stan na 31.12.2020             

Aktywa:             

Wartości niematerialne             

Rzeczowe aktywa trwałe 17 43       60 

Nieruchomości inwestycyjne             

Pochodne instrumenty finansowe             

Należności z tytułu dostaw i usług             

Aktywa z tytułu umowy             

Inne aktywa 621         621 

Zobowiązania:             

Pochodne instrumenty finansowe             

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 20 -7       13 

Zobowiązania z tytułu umowy             

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne             
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Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 

początek okresu 

Zmiana stanu: 
Różnice 

kursowe netto z 
przeliczenia 

Saldo na koniec 
okresu wynik 

pozostałe 
całkowite 
dochody 

rozliczenie 
połączenia 

Inne zobowiązania             

Razem 658 36       694 

Stan na 31.12.2019             

Aktywa:             

Wartości niematerialne             

Rzeczowe aktywa trwałe 3  13       16 

Nieruchomości inwestycyjne             

Pochodne instrumenty finansowe             

Należności z tytułu dostaw i usług             

Aktywa z tytułu umowy             

Inne aktywa 621         621 

Zobowiązania:             

Pochodne instrumenty finansowe             

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług             

Zobowiązania z tytułu umowy 36 -11       20 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne             

Inne zobowiązania             

Razem 671 -3       658 

 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

do 1 roku 1 665  191  

od 1 do 2 lat   2 990  

od 2 do 3 lat 3 484    

od 3 do 4 lat   3 484 

od 4 do 5 lat   

Nierozliczone straty podatkowe razem 5 149 6 665    
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Spółka na straty podatkowe, utworzyła aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, których realizacja  
 
Niepewność w kwestii ustalenia wysokości aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego została 
opisana w nocie Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków. 
 
11. Zapasy 
 
W sprawozdaniu finansowym Spółki  ujęte są następujące pozycje zapasów: 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Materiały 2 165 1 755 

Półprodukty i produkcja w toku 4 293 4 296 

Wyroby gotowe 2 641 2 576 

Towary     

Wartość bilansowa zapasów razem 9 098 8 628 

 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów, które w 2020 roku obciążyły pozostałe koszty operacyjne  sprawozdania z 
wyniku przedstawia tabela: 

     

  
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Stan na początek okresu 3 737 4 450 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 851 673 

Odpisy odwrócone w okresie(wykorzystanie) (-) -436 -1 386 

Inne zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)     

Stan na koniec okresu 4 153 3 737 

 
 
Na dzień 31.12.2020 żadne zapasy nie stanowiły zabezpieczenia zobowiązań Spółki. Informację o 
zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 9.6. 
 
 
12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, ujmowane przez Spółkę w ramach klasy należności 
i pożyczek (patrz nota nr 9.2) przedstawiają się następująco: 
 
Należności długoterminowe: 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów     

Kaucje wpłacone z innych tytułów 27 27 

Pozostałe należności     

Odpisy aktualizujące wartość należności (-)     

Należności długoterminowe 27 27 

 
Należności krótkoterminowe: 

  31.12.2020 31.12.2019 

Aktywa finansowe (MSSF 9/MSR 39):     

Należności z tytułu dostaw i usług 10 859 5 256 

Odpisy na oczekiwane straty kredytowe (-) -742 -786 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 10 117 4 470 

Należności ze sprzedaży aktywów trwałych     

Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów 27 27 

Kaucje wpłacone z innych tytułów     

Inne należności     

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności finansowych(-)     

Pozostałe należności finansowe netto 27 27 

Należności finansowe 10 143 4 496 
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  31.12.2020 31.12.2019 

Aktywa niefinansowe (poza MSSF 9/MSR 39):     

Należności z tytułu podatków i innych świadczeń 558 336 

Przedpłaty i zaliczki 189 394 

Pozostałe należności niefinansowe     

Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych (-) -244   

Należności niefinansowe 502 730 

Należności krótkoterminowe razem 10 646 5 226 

 
Znaczący wzrost należności z tytuły dostaw i usług wynika z wysokiej sprzedaży produktów z długim terminem 
płatności w IV kw. 2020 roku, dla których termin płatności przypada na I kw. 2021. 
 
 
 
13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN 81 416 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych walutowych 1 758 244 

Środki pieniężne w kasie     

Depozyty krótkoterminowe     

Inne     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty razem 1 839 660 

 
Środki pieniężne podlegające ograniczeniom w dysponowaniu 

  31.12.2020 31.12.2019 

środki pieniężne na zabezpieczenie spłaty zobowiązań układowych   
 

splitpayment 
  

rachunek ZFŚS 2 9 

Wartość bilansowa środków pieniężnych razem 2 9 

 
Spółka dla celów sporządzenia  sprawozdania z  przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób 
przyjęty do prezentacji w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Wartościowe uzgodnienie środków pieniężnych 
wykazanych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z przepływów przedstawiono w nocie nr 26. 
 
 
14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 
 
Nie dotyczy. 
 
15. Kapitał własny 

15.1. Kapitał podstawowy 

  31.12.2020 31.12.2019 

Liczba akcji 62 260 410  62 260 410 

Wartość nominalna akcji (PLN) 0,10  0,10  

Kapitał podstawowy 6 226  6 226 

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

  
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:     

Liczba akcji na początek okresu 62 260 410 62 260 410 

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

Emisja akcji    

Umorzenie akcji (-)     

Liczba akcji na koniec okresu 62 260 410  62 260 410  
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Struktura kapitału podstawowego (udział w kapitale) - 
zmiany w okresie objętym sprawozdaniem     

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

  BO Zwiększenia  Zmniejszenia BZ BO BZ 

Waldemar Sierocki 4 790 504 -  -  4 790 504 7,69% 7,69% 

Przemysław Sierocki 4 785 083 -  -  4 785 083 7,69% 7,69% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 6 273 005 -  

1 204 848 
5 068 157 10,08% 8,14% 

Wiktor Napióra 5 023 005 - 80 382 4 942 623 8,06% 7,94% 

Dariusz Kucowicz  
w tym pośrednio poprzez: Medicare 
Galenica Sp. z o.o., Investcare SA 8 066 515 - 2 386 010 5 680 505 12,96% 9,12% 

Value Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty z Wydzielonym 
Subfunduszem 1 zarządzany przez 
AgioFunds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A 4 236 261 - 4 236 261 0 6,80% 0,00% 

Pozostali 29 086 037 7 907 501 - 36 993 538 46,72% 59,42% 

Ogółem 62 260 410 7 907 501 7 907 501 62 260 410 100,00% 100,00% 

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

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

  BO Zwiększenia Zmniejszenia BZ BO BZ 

Waldemar Sierocki 9 325 588 -  -  9 325 588 11,40% 11,53% 

Przemysław Sierocki 9 320 166 -  -  9 320 166 11,39% 11,52% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 
Farmaceutycznych S.A. 6 273 005 -  1 204 848 5 068 157 7,67% 

6,26% 

Wiktor Napióra 9 796 010 - 80 382 9 715 628 11,97% 12,01% 

Dariusz Kucowicz  
w tym pośrednio poprzez: Medicare 
Galenica Sp. z o.o., Investcare SA 12 839 520 - 2 386 010 10 453 510 15,69% 12,92% 

Value Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty z Wydzielonym 
Subfunduszem 1 zarządzany przez 
AgioFunds Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A 4 236 261 - 4 236 261 0 5,18% 0,00% 

Pozostali 30 017 840 7 010 698 - 37 028 538 36,70% 45,76% 

Ogółem 81 808 390 7 010 698 7 907 501 80 911 587 100,00% 100,00% 

 

15.2. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 

       
 

  
Cena 

emisyjna 
(PLN) 

Liczba 
akcji 

Wartość 
emisji 

Wartość 
nominalna 

(-) 

Koszty 
emisji 

(-) 

Nadwyżka 
ze 

sprzedaży 
akcji 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na dzień 31.12.2018 roku 62 352 

Emisja akcji - - - - - - 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na dzień 31.12.2019 roku 62 337 

Emisja akcji - - - - - - 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na dzień 31.12.2020 roku 62 337 

 

15.3. Pozostałe kapitały 

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

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

15.5. Udziały niedające kontroli 

Nie dotyczy. 
 
16. Świadczenia pracownicze 

16.1. Koszty świadczeń pracowniczych 

 

  
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Koszty wynagrodzeń 12 096 11 247 

Koszty ubezpieczeń społecznych 2 647 2 410 

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

Koszty świadczeń pracowniczych razem 14 743 13 657 

 
W Spółce nie są realizowane programy motywacyjne, w ramach których pracownicy wynagradzani są akcjami  
 

16.2. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 

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

 

  

Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe 

Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:         

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 722 769     

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 1 019 1 054     

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 491 370     

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 2 232 2 193     

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze:         

Rezerwy na nagrody jubileuszowe 22 21 95 104 

Rezerwy na odprawy emerytalne 28 26 287 269 

Pozostałe rezerwy         

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze 50 47 382 373 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu 
świadczeń pracowniczych razem 2 282 2 240 382 373 

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

 

  

Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia pracownicze 

nagrody 
jubileuszowe 

odprawy 
emerytalne 

pozostałe razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku         

Stan na początek okresu 104 269   373 

Zmiany ujęte w wyniku:         
Koszty zatrudnienia -9 18   9 

Koszty odsetek         

Ponowna wycena zobowiązania         

Zmiany bez wpływu na wynik:         

Wypłacone świadczenia (-)         

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych         

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)         
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Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2020 roku 95 287   382 

 za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku         

Stan na początek okresu 106 224   330 

Zmiany ujęte w wyniku:         
Koszty zatrudnienia -2 45   43 

Koszty odsetek         

Ponowna wycena zobowiązania         

Zmiany bez wpływu na wynik:         

Wypłacone świadczenia (-)         

Zwiększenie przez połączenie jednostek gospodarczych         

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z przeliczenia)         

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2019 roku 104 269   373 

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

  31.12.2020 31.12.2019 

Stopa dyskonta 1,10%  1,90%  

Przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 2,50%  2,50%  

 
 
17. Pozostałe rezerwy 
 
Wartość rezerw ujętych w sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały 
się następująco: 

 

  
Rezerwy krótkoterminowe Rezerwy długoterminowe 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Rezerwy na sprawy sądowe         

Rezerwy na straty z umów         
Rezerwy na koszty restrukturyzacji         

Inne rezerwy 651 190     

Pozostałe rezerwy razem 651 190     

 

 

  

Rezerwy na: 

sprawy 
sądowe 

straty z 
umów 

koszty 
restrukturyzacji 

inne razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku           

Stan na początek okresu       190 190 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie       461 461 

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 31.12.2020 roku       651 651 

 za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku           

Stan na początek okresu       192 192 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie           

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w 
okresie (-) 

          

Wykorzystanie rezerw (-)       -2 -2 

Zwiększenie przez połączenie jednostek 
gospodarczych 

          

Pozostałe zmiany (różnice kursowe netto z 
przeliczenia) 
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Stan rezerw na dzień 31.12.2019 roku       190 190 

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

  31.12.2020 31.12.2019 

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych     

Kaucje otrzymane     

Inne zobowiązania finansowe 15 515 15 656 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe razem 15 515 15 656 

 
Zobowiązania krótkoterminowe: 

  31.12.2020 31.12.2019 

Zobowiązania finansowe (MSSF 9/MSR 39):     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2 286 3 301 

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych 1 178 464 

Inne zobowiązania finansowe 9 350 11 005 

Zobowiązania finansowe 12 815 14 771 

Zobowiązania niefinansowe (poza MSSF 9/MSR 39):     

Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń     

Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy 544 1 807 

Zaliczki otrzymane na usługi     

Inne zobowiązania niefinansowe     

Zobowiązania niefinansowe 544 1 807 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 13 359 16 578 

 
Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 9.8). 
 
 
19. Rozliczenia międzyokresowe 
 

  
Rozliczenia krótkoterminowe Rozliczenia długoterminowe 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Aktywa - rozliczenia międzyokresowe:         

Czynsze najmu         
Koszty doprowadzenia do zawarcia lub 
wykonania umowy         

Inne koszty opłacone z góry 444 245 42 97 

Aktywa - rozliczenia międzyokresowe razem 444 245 42 97 

Pasywa - rozliczenia międzyokresowe:         

Dotacje otrzymane 487 614 1 871 2 358 

Przychody przyszłych okresów         

Inne rozliczenia         

Pasywa - rozliczenia międzyokresowe razem 487 614 1 871 2 358 

 
 
20. Aktywa i zobowiązania z tytułu umowy 

Nie dotyczy. 
 

 
21. Dotacje 

Spółka przyjęła rozliczenie dotacji metodą przychodów, zgodnie z którą dotacje są ujmowane w zysku lub 

stracie na przestrzeni jednego lub więcej ilości okresów.  
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Dotacje zostały udzielone jako forma rekompensaty za już poniesione koszty i ujęte jako pomniejszenie 

odnośnych kosztów w okresie, w którym stała się należna.  

Ryzyko zwrotu dotacji  

Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, polega w szczególności na zapłacie ze środków 

pochodzących z dotacji za inne zadania niż te, na które dotacja była udzielona, jeżeli nastąpi 

wykorzystanie dotacji lub części niezgodnie z przeznaczeniem istnieje ryzyko zwrotu całości lub części 

otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi jak od zaległości podatkowych. Spółka dokonała 

stosownych weryfikacji w zakresie warunków otrzymania dotacji, tym samym ryzyko zwrotu z tego powodu 

oceniane jest jako niskie.  

 
22. Przychody i koszty operacyjne 

22.1. Koszty według rodzaju 

  
Nota od 01.01 do 

31.12.2020 
od 01.01 do 
31.12.2019 

Amortyzacja 5,6 5 826 5 832 

Świadczenia pracownicze 16 15 111 13 985 

Zużycie materiałów i energii  8 680 7 944 

Usługi obce  5 065 4 462 

Podatki i opłaty  1 322 1 020 

Koszty prac badawczych i rozwojowych nieujęte w wartościach niematerialnych 
5 

    

Pozostałe koszty rodzajowe  399 2 408 

Koszty według rodzaju razem  36 401 35 651 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów      

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)  -459 -2 423 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-)  -682   

Koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu  35 261 33 229 

 

22.2. Pozostałe przychody operacyjne 

  
Nota od 01.01 do 

31.12.2020 
od 01.01 do 
31.12.2019 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  160 116 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej 8     

Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości 
niematerialnych 

5,6 

    

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności finansowych * 
 

    

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych      

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów 11 350 185 

Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw 17     

Otrzymane kary i odszkodowania  582 76 

Dotacje otrzymane 19 1 156 678 

Inne przychody  692 149 

Pozostałe przychody operacyjne razem  2 941 1 204 

22.3. Pozostałe koszty operacyjne 

  Nota 
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      

Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej 8     

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

niematerialnych 5,6     

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych *      

Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych  200   

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 11 851 385 
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Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów (-) ** 11     

Odpisy aktualizujące wartość aktywu na odroczony podatek dochodowy      

Utworzenie rezerw 17     

Zapłacone kary i odszkodowania    136 

Protokoły strat  543 59 

Inne koszty  319 786 

Pozostałe koszty operacyjne razem  1 912 1 365 

 
23. Przychody i koszty finansowe, straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, zyski i straty z 

zaprzestania ujmowania aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie 

23.1. Straty z tytułu oczekiwanych strat kredytowych 

Nie dotyczy 

23.2. Zysk (strata) z zaprzestania ujmowania aktywów finansowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie 

Nie dotyczy 
 

23.3. Przychody finansowe 

  Nota 
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Przychody z odsetek obliczone z zastosowaniem efektywnej stopy 
procentowej:       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (lokaty) 13     

Pożyczki i należności 9.2,12 65 15 

Dłużne papiery wartościowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 9.4     

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności * 9.4     

Przychody z odsetek obliczone z zastosowaniem efektywnej stopy 
procentowej   65 15 

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

Instrumenty pochodne handlowe 9.3     

Instrumenty pochodne zabezpieczające 9.3     

Akcje spółek notowanych 9.4     

Udziały, akcje spółek nienotowanych 9.4     

Dłużne papiery wartościowe * 9.4     

Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4     

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

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

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13     

Pożyczki i należności 9.2,12     

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 7, 9.5,18     

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

Zyski z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału * 9.4     

Dywidendy z instrumentów kapitałowych wyznaczonych jako wyceniane 
w wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody      

Dywidendy z aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży * 9.4     

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

do 
terminu wymagalności * 9.4     

Odsetki od aktywów finansowych objętych odpisem aktualizującym * 9.2,12     

Inne przychody finansowe    15 

Przychody finansowe razem  65 30 
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Spółka nie posiada aktywów oraz zobowiązań finansowych z kategorii wyznaczonych przy początkowym ujęciu 
jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Wykazane zyski oraz straty z wyceny oraz realizacji 
instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik odnoszą się w całości do instrumentów 
finansowych wycenianych obowiązkowo zgodnie z wymogami odpowiednio: MSSF 9 dla danych za 2020 rok i MSR 
39 dla danych za 2019 rok. 
 

23.4. Koszty finansowe 

  Nota 
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

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

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 7 102 111 

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5 61 12 

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5   37 

Pożyczki 9.5 539 183 

Dłużne papiery wartościowe 9.5   336 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 18 944 1 336 

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych niewycenianych w 
wartości godziwej przez wynik finansowy  1 646 2 016 

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

Instrumenty pochodne handlowe 9.3     

Instrumenty pochodne zabezpieczające 9.3 18   

Akcje spółek notowanych 9.4     

Udziały, akcje spółek nienotowanych 9.4     

Dłużne papiery wartościowe * 9.4     

Jednostki funduszy inwestycyjnych 9.4     

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej przez wynik  18   

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

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13     

Pożyczki i należności 9.2,12     

Zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie 7, 9.5,18 14   

(Zyski) straty (-/+) z tytułu różnic kursowych  14   

Straty z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału * 9.4     

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

Inne koszty finansowe    11 

Koszty finansowe razem   1 678 2 026 

 
Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących działalności operacyjnej w 2020 roku oraz odwrócenie tych 
odpisów zostało ujęte przez Spółkę odpowiednio jako pozostałe koszty i przychody operacyjne (patrz nota nr 21). 
 
Wycena oraz realizacja instrumentów pochodnych zabezpieczających wpływa przede wszystkim na przychody oraz 
koszty działalności operacyjnej Spółki, co zostało zaprezentowane w nocie nr 9.3, w podpunkcie odnoszącym się 
do instrumentów zabezpieczających. 
 
24. Podatek dochodowy 
 

  Nota 
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Podatek bieżący:       

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy       

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy       

Podatek bieżący   -    -    
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Podatek odroczony:       

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 10 -126 1 239 

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 10     

Podatek odroczony  -126 1 239 

Podatek dochodowy razem  -126 1 239 

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

  Nota 
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Wynik przed opodatkowaniem   4 314 3 722 

Stawka podatku stosowana przez Spółkę    19% 19% 

Podatek dochodowy wg stawki krajowej Spółki    820 707 

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu:       

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

Przychodów nie podlegających opodatkowaniu (-)   -614 -659 

Kosztów trwale nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (+)   3 336 3 459 

Wykorzystania uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych (-)   -1 516 -1 071 

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

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

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy (+/-)   -2 151 -1 198 

Podatek dochodowy   -126 1 239 

Zastosowana średnia stawka podatkowa   -3% 33% 

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

25.1. Zysk na akcję 

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

  
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru 62 260 410  62 260 410  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 62 260 410  62 260 410  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje     

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 62 260 410  62 260 410  

Działalność kontynuowana   

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 439 2 483 

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,07  0,04  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,07  0,04  

Działalność zaniechana   

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej     
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od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)     

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

Działalność kontynuowana i zaniechana -    -    

Zysk (strata) netto 4 439 2 483 

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 0,07  0,04  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,07  0,04  

25.2. Dywidendy 

Spółka nie wypłacała dywidendy za 2020 rok 
 
26. Przepływy pieniężne 
 
W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku (straty) 
przed opodatkowaniem: 

 
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Korekty:     
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 5 344 5 333 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 482 499 

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych     

Zysk (strata) z aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych w 
wartości godziwej 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   -116 

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

    

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych     

Koszty odsetek 918   

Przychody z odsetek i dywidend   1 115 

Koszt płatności w formie akcji (programy motywacyjne)     

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych     

Inne korekty -614 -674 

Korekty razem 6 130 6 157 

Zmiana stanu zapasów -470 -1 689 

Zmiana stanu należności -6 681 -1 698 

Zmiana stanu zobowiązań -3 318 990 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 368 679 

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umowy     

Zmiany w kapitale obrotowym -10 101 -1 719 

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

  31.12.2020 31.12.2019 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w sprawozdaniu z 
sytuacji finansowej 

1 839 660 

Korekty:     
Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w 
walucie     

Niezrealizowane odsetki od środków pieniężnych (-)     

Inne     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 1 839 660 
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27. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
 

27.1. Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym 

Nie dotyczy 
 

27.2. Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi oraz pozostałymi podmiotami powiązanymi na podstawie MSR 
24, podmioty powiązane ze Spółką w 2020 r. 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. 

 

 

Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych. 

Informacje o zobowiązaniach warunkowych dotyczących podmiotów powiązanych zaprezentowano tabeli poniżej. 

Podmiot powiązany 
Sprzedaż 

netto 
w 2020 r. 

Zakupy 
 w 2020 r. 

Należności  - 
saldo na dzień 
31.12.2020 r. 

Pożyczki 
udzielone - 

saldo na dzień 
31.12.2020 r. 

Pożyczki 
otrzymane - 

saldo na dzień 
31.12.2020 r. 

Zobowiązania - 
saldo na dzień 
31.12.2020 r. 

Hurtap S.A. 56           

Lubfarm S.A. 34           

Medicare Sp. z o.o. 30           

Organizacja Polskich 
Dystrybutorów 
Farmaceutycznych 
S.A. 

            

KLIF Sp. z o.o..   283       43 

Razem  121 283       43 

 

28. Umowy gwarancji finansowej oraz aktywa i zobowiązania warunkowe 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Gwarancje, na które nie utworzono rezerw     

Sprawy sporne i sądowe 1 093  1 093  

Zobowiązania warunkowe razem 1 093  1 093  

 
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 
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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 2020 roku nie toczyły się ani nie zakończyły się żadne istotne postępowania. 
 
29. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych 
 
Spółka narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz zobowiązania 
finansowe Spółki w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 9.1. Ryzykami, na które narażona jest Spółka 
są: 

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

 
W procesie zarządzania ryzykiem najważniejszą wagę mają następujące cele: 

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

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

29.1. Ryzyko rynkowe 

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

Wartość po 
przeliczeniu 

EUR USD GBP  

Stan na 31.12.2020           

Aktywa finansowe (+):            

Pożyczki 9.2         

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności finansowe 12 1 041     4 803 

Pozostałe aktywa finansowe 9.4         

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 381     1 759 

Zobowiązania finansowe (-):          

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5         

Zobowiązania z tytułu leasingu 7         

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania finansowe 18 822     3 795 

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   2 244     10 357 

Stan na 31.12.2019           

Aktywa finansowe (+):             

Pożyczki 9.2         

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności finansowe 12 273     1 163 

Pozostałe aktywa finansowe 9.4         

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 57     244 

Zobowiązania finansowe (-):          

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 9.5         

Zobowiązania z tytułu leasingu 7         

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe zobowiązania finansowe 18 1 002     4 268 

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   1 333     5 676 

 

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

  
Wartość bilansowa w PLN (tysiące): 

 
 EUR USD GBP 

Stan na 31.12.2020       

Pochodne instrumenty finansowe       

Aktywa finansowe (+)  1 422     

Zobowiązania finansowe (-) -822   1  

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem 600   1  

Stan na 31.12.2019       

Pochodne instrumenty finansowe       

Aktywa finansowe (+)  273     

Zobowiązania finansowe (-) -1 002    

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem -729    

 
 
Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz pozostałych całkowitych dochodów w 
odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych Spółki oraz wahań kursu EUR do PLN oraz USD do PLN. 
Analiza wrażliwości zakłada wzrost lub spadek kursów EUR/PLN oraz USD/PLN o 10% w stosunku do kursu 
zamknięcia obowiązującego na poszczególne dni bilansowe.  
Należy wziąć pod uwagę, że instrumenty pochodne walutowe kompensują efekt wahań kursów, a zatem przyjmuje 
się, że ekspozycja na ryzyko dotyczy instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę na poszczególne dni 
bilansowe i jest korygowana o pozycję w instrumentach pochodnych. 
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  Wahania kursu 

Wpływ na wynik finansowy: 

EUR USD GBP razem 

Stan na 31.12.2020           

Wzrost kursu walutowego 10% -101 - - -101 

Spadek kursu walutowego -10% 101 - - 101 

Stan na 31.12.2019           

Wzrost kursu walutowego 10% -540 - - -540 

Spadek kursu walutowego -10% 540 - - 540 

 

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

▪ pożyczki, 
▪ dłużne papiery wartościowe (pozostałe aktywa finansowe), 
▪ kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, 
▪ zobowiązania z tytułu leasingu. 

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

  
Wahania 

stopy 

Wpływ na wynik 
finansowy: 

Wpływ na pozostałe 
dochody całkowite: 

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 

Wzrost stopy procentowej 1% -357 -366 -357 -366 

Spadek stopy procentowej -1% 357 366 357 366 

 
Analiza wrażliwości na inne rodzaje ryzyka rynkowego 
 

29.2. Ryzyko kredytowe 

Podstawową praktyką Spółki z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym jest dążenie do zawierania transakcji 
wyłącznie z podmiotami o potwierdzonej wiarygodności. Potencjalni odbiorcy poddawani są przez Spółkę 
procedurom weryfikacji przed przydzieleniem limitu kredytu kupieckiego. Bieżące monitorowanie poziomu 
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należności z tytułu dostaw i usług w przekroju kontrahentów służy obniżaniu poziomu ryzyka kredytowego 
związanego z tymi aktywami. 
Spółka zbudowała model służący do szacowania oczekiwanych strat z portfela należności oraz aktywów z tytułu 
umowy. Dla należności z tytułu dostaw i usług oraz aktywów z tytułu umowy zastosowano uproszczoną wersję 
modelu zakładającą kalkulację straty dla całego życia instrumentu. Model dotyczący pozostałych aktywów zakłada 
dla instrumentów, dla których wzrost ryzyka kredytowego od pierwszego ujęcia nie był znaczący lub ryzyko jest 
niskie, ujęcie w pierwszej kolejności strat z niewykonania zobowiązania dla okresu kolejnych 12 miesięcy. Dla 
udzielonych pożyczek Spółka uznaje, że mają one niskie ryzyko kredytowe, jeżeli nie są przeterminowane na dzień 
oceny, a pożyczkobiorca potwierdził saldo wierzytelności.  
 

29.3. Ryzyko płynności 

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

  Nota 

Krótkoterminowe: Długoterminowe: Przepływy razem 
przed 

zdyskontowaniem 
do 6  
m-cy 

6 do 12 
m-cy 

1 do 3 
lat 

3 do 5 
lat 

powyżej 
5 lat 

Stan na 31.12.2020               

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5 -            -    

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5 1 978         1 978 

Pożyczki 9.5 2 417 3 041 3 160 79   8 698 

Dłużne papiery wartościowe 9.5             

Zobowiązania z tytułu leasingu 7 177 173 853 727 690 2 620 

Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 18 10 096 3 173 12 768 2 837   28 874 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   14 669 6 387 16 782 3 643 690 42 170 

Stan na 31.12.2019               

Kredyty w rachunku kredytowym 9.5             

Kredyty w rachunku bieżącym 9.5             

Pożyczki 9.5 201 40 6 160 160   6 562 

Dłużne papiery wartościowe 9.5             

Zobowiązania z tytułu leasingu 7 194 194 688 674 1 263 3 013 

Zobowiązania DiU oraz pozostałe 
zobowiązania finansowe 18 5 440 5 440 11 714 9 640   32 235 

Ekspozycja na ryzyko płynności 
razem   5 835 5 674 18 563 10 475 1 263 41 810 

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

  31.12.2020 31.12.2019 

Przyznane limity kredytowe 5 000 - 

Wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym - 1 978 -  

Wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym 3 022 - 

 
 
30. Zarządzanie kapitałem 
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Spółka zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Spółkę oraz 
zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych kondycją 
finansową Spółki. 
  
Spółka monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych powiększonych o pożyczki 
podporządkowane otrzymane od właściciela oraz pomniejszonych o kapitał z wyceny instrumentów pochodnych 
zabezpieczających przepływy pieniężne. Na podstawie tak określonej kwoty kapitału, Spółka oblicza wskaźnik 
kapitału do źródeł finansowania ogółem. Spółka zakłada utrzymanie tego wskaźnika na poziomie nie niższym niż 
0,5. 
 
Ponadto by monitorować zdolność obsługi długu, Spółka oblicza wskaźnik długu (tj. zobowiązań z tytułu leasingu, 
kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany o 
koszty amortyzacji). Spółka zakłada utrzymanie wskaźnika długu do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,0.  
 
Powyższe cele Spółki pozostają w zgodzie z wymogami narzuconymi przez umowy kredytowe, które zostały 
szczegółowo przedstawione w nocie nr 9.6. 
 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym przedstawione wyżej wskaźniki kształtowały się na następującym 
poziomie: 
 

  31.12.2020 31.12.2019 

Kapitał:     

Kapitał własny 37 306 32 867 

Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela     

Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy (-)     

Kapitał 37 306 32 867 

Źródła finansowania ogółem:     

Kapitał własny 37 306 32 867 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 10 676 6 562 

Zobowiązania z tytułu leasingu 2 620 3 013 

Źródła finansowania ogółem 50 601 42 442 

Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,74  0,77  

EBITDA     

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 926 5 718 

Amortyzacja 5 826 5 832 

EBITDA 11 752 11 550 

Dług:     

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 10 676 6 562 

Zobowiązania z tytułu leasingu 2 620 3 013 

Dług 13 296 9 575 

Wskaźnik długu do EBITDA 1,13  0,83  

 
 
 
 
 
31. Zdarzenia po dniu bilansowym 
 
Po dniu 31.12.2020 miały miejsce następujące zdarzenia, które nie wymagały ujęcia w  sprawozdaniu finansowym 
za 2020 rok: 
 
a) Rejestracja, dopuszczenie oraz wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego przez KDPW S.A. 
 
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 59/2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. 
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 102.803 akcji zwykłych 
na okaziciela serii A Spółki.  
 
Poniżej treść ww. uchwały:  
§ 1  
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku 
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podstawowym dopuszczonych jest 102.803 (sto dwa tysiące osiemset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A 
spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 
groszy) każda.  
§ 2  
Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, 
Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 27 stycznia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 
akcje spółki „BIOMED-LUBLIN” WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A., o których mowa w § 1, pod 
warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 stycznia 2021 r. rejestracji 
tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLBMDLB00018”.  
§ 3  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
W dniu 27 stycznia 2021 r. Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), na 
podstawie decyzji nr 23/2021 z dnia 8 stycznia 2021, nastąpiła rejestracja 102.803 akcji zwykłych na okaziciela 
serii A oznaczonych kodem ISIN PLBMDLB00018. 
 
b) Zawarcie umowy finansowej z APOGEPHA Arzneimittel GmbH 

 
Zarząd Spółki Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. otrzymał w dniu 17 lutego 2021 wiążącego 
dokumentu Term Sheet z APOGEPHA Arzneimittel GmbH z siedzibą w Dreźnie, Niemcy („Apogepha”) 
określającego podstawowe warunki umowy finansowej dotyczącej finansowania dłużnego udzielonego przez 
Apogepha z przeznaczeniem na wkład własny Spółki związanego z projektem Spółki, którego celem jest rozwój 
produktu leczniczego Onko BCG („Projekt”). Spółka po zdefiniowaniu potencjału rynków zbytu, popytu oraz 
dzisiejszych możliwości produkcyjnych dla produktu Onko BCG zdecydowała o realizacji inwestycji budowy nowego 
zakładu produkcyjnego na nieruchomości Spółki przy ul. Głównej 34 w Lublinie.  
 
Zarząd opracowuje szczegółowy plan inwestycji dla Projektu, który między innymi określi całkowite nakłady 
inwestycyjne oraz harmonogram realizacji inwestycji. Wstępnie szacowany koszt inwestycji to ok. 72 000 000 zł. 
Czas realizacji inwestycji to ok 34 miesiące. Przeprowadzone wewnętrznie analizy wskazują na duży stopień 
rentowności inwestycji.  
W zakresie finansowania inwestycji planuje się pozyskanie środków z dotacji unijnych w wysokości 60% wartości 
inwestycji. Udzielenie pożyczki przez Apogepha jest pierwszym krokiem dla zapewnienia finansowania wkładu 
własnego.  
 
Strony ustaliły, że Pożyczkodawca udzieli pożyczki w kwocie 4 500 000 Euro na realizację Projektu, wypłacanej w 
transzach zgodnie z harmonogramem Projektu. Pożyczka będzie oprocentowana w wysokości 2,5 % w skali roku 
liczone od wypłaconej transzy pożyczki, zaś od 1 stycznia 2022 r. oprocentowanie wynosić będzie 8 % w skali roku. 
Spłata pożyczki przewidziana jest w 12 ratach w wysokości 375 500 Euro płatnych na koniec czerwca i koniec 
grudnia każdego roku począwszy od 31 grudnia 2024 r. Spłata pożyczki zabezpieczona ma być hipoteką 
ustanowioną na nieruchomości Spółki.  
 
Warunkami zawieszającymi wypłaty pożyczki jest:  
• uzyskanie stosownych zgód korporacyjnych,   
• przedłożenie Pożyczkodawcy umowy o dofinansowanie Projektu między Spółką a właściwą instytucją, dzięki 
której będzie możliwy zwrot refundowanej części wydatków kwalifikowalnych Projektu z Funduszy Europejskich, 
• złożenie przez Spółkę niezbędnej dokumentacji w celu ustanowienia hipoteki na nieruchomości.  
 
Pozostałe warunki Term Sheetu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  
 
Apogepha to niezależna niemiecka firma specjalizująca się w dziedzinie urologii i na bazie podpisanej umowy 
złożyła wnioski o rejestrację Onko BCG w Niemczech i Szwajcarii. Proces rejestracji na tych rynkach już jest w 
toku. Spółka będzie wyłącznym dostawcą produktu Onko BCG na tych rynkach.  
 
Apogepha już raz zadeklarowała gotowość wsparcia finansowego inwestycji budowy zakładu produkcyjnego Onko 
BCG w formie pożyczki w kwocie 4 500 000 Euro. Spółka nie skorzystała jednak z pożyczki od Apoghepha z uwagi 
na nieuzyskanie dotacji unijnej w odpowiednim terminie.   
Zapewnienie pozostałej kwoty wkładu własnego o wartości 8 000 000 zł Spółka planuje sfinalizować w najbliższym 
czasie. 
 
Aktualna linia produkcyjna BCG wykorzystywana jest do naprzemiennej produkcji Onko BCG oraz Szczepionki 
przeciwgruźliczej BCG 10, której Spółka jest wieloletnim dostawcą dla Ministerstwa Zdrowia, w związku z czym 
moce wytwórcze Spółki tego produktu są ograniczone i wynoszą ok 36 000 opakowań rocznie. Realizacja Projektu 
pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210 000 opakowań / rok, co oznacza niemal siedmiokrotne zwiększenie 
potencjału wytwórczego tego produktu. Spółka ma ambicję zwiększyć moce produkcyjne Onko BCG do ok. 300 
000 opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę Spółka może prowadzić na posiadanym przez nią 
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terenie w dalszej perspektywie w zależności od potrzeb rynkowych dalszą rozbudowę modułową zdolności 
produkcyjnych do ponad 1 mln opakowań.  
 
Onko BCG to lek stosowany w leczeniu nieinwazyjnego nowotworu pęcherza moczowego. Używany jest jako 
alternatywa lub wsparcie chemioterapii. Rak pęcherza moczowego jest jednym z najczęściej występujących 
nowotworów u ludzi. Znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej występujących nowotworów na świecie, a 
liczba nowych przypadków wciąż rośnie. W 2020 roku WHO (ang. World Health Organisation) - Światowa 
Organizacja Zdrowia oceniła liczbę nowych przypadków raka pęcherza na poziomie 573 tysięcy/rok i prognozuje, 
że do 2040 ich liczba wzrośnie do 991 tysięcy/rok w skali świata, co daje wzrost o 72,8% przy skumulowanym 
rocznym wskaźniku wzrostu na poziomie 2,78% CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate). Odnotowuje się 
ciągły deficyt produktowy leków o profilu onkologicznym, opartym na szczepie BCG. Informacje o okresowej 
niedostępności leków BCG na raka pęcherza można znaleźć w raportach z całego świata oraz w dokumentach 
państwowych, w których wiele z tych leków określa się jako leki o zagrożonej dostępności.  
 
Spółka należy do czołowych producentów produktów BCG i jednych z nielicznych w Europie. Pomimo działań 
mających na celu zwiększanie mocy produkcyjnych obecnej infrastruktury produkcyjnej Spółka od wielu lat 
wykorzystuje 100% zdolności produkcyjnych Onko BCG, co w oczywisty sposób ogranicza dalszy rozwój sprzedaży 
i ekspansji Spółki na rynkach zagranicznych.  
 
Sprzedaż eksportowa Spółki w istotnym zakresie odbywa się na zasadzie pozwolenia na import, wydawanego 
przez organ państwowy danego kraju. Pozwolenie na import obejmuje szczególny tryb wprowadzania na rynek 
produktu niezarejestrowanego w przypadkach braku dostępności zarejestrowanego preparatu. 
 
Projekt budowy zakładu produkcyjnego Onko BCG jest odrębną inwestycją od projektu „Centrum innowacji 
biotechnologicznych BCG” („CBR”), o którym Spółka informowała w rb 81/2020 oraz 97/2020. Budowa CBR 
zwiększy konkurencyjność, jakość oraz bezpieczeństwo produktów Spółki oraz umocni pozycję rynkową Spółki, 
zaś realizacja inwestycji zakładu produkcyjnego Onko BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w 
konsekwencji sprzedażowe tego deficytowego preparatu. 
 

c) Zawarcie umów pożyczek 

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. w dniu 17 lutego 2021 r. zawarł jako 
pożyczkobiorca trzy odrębne umowy pożyczki z następującymi osobami jako pożyczkodawcami:  
 
• Panem Jarosławem Błaszczakiem pełniącym funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej – na kwotę 2.000.000 
PLN. 
• Panem Wiktorem Napiórą pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – na kwotę 3.000.000 PLN, 
• Panem Dariuszem Kucowiczem pełniącym funkcję członka Rady Nadzorczej – na kwotę 3.000.000 PLN, 
 
Udzielenie pożyczki przez wyżej wskazanych pożyczkodawców stanowi uzupełnienie dla pożyczki udzielonej przez 
APOGEPHA Arzneimittel GmbH z siedzibą w Dreźnie i zapewnia finansowanie wkładu własnego do projektu 
budowy nowego zakładu produkcyjnego dla produktu leczniczego Onko BCG, który Spółka zamierza zrealizować 
w oparciu o środki z dotacji unijnych.  
 
Warunki ww. umów pożyczek są tożsame i obejmują następujące istotne elementy:  
- okres pożyczki – 5 lat od dnia zawarcia danej umowy pożyczki,  
- pożyczka może być zaciągana w ratach, przy czym w odniesieniu do danej umowy pożyczki każda z rat nie może 
być mniejsza od 1.000.000,00 zł i powinna stanowić całkowitą wielokrotność tej kwoty,  
- zabezpieczenie w postaci złożenia przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu 
postępowania cywilnego,  
- kwoty pożyczek mają zostać przeznaczona na finansowanie inwestycji budowy nowego zakładu produkcyjnego 
produktu leczniczego ONKO BCG.  
- kwoty pożyczek zostaną przekazane na wniosek Spółki w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia takiego 
wniosku. 
 
Okres dostępności pożyczek strony określiły od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.   
 
Koszty pożyczek, w tym oprocentowanie i warunki finansowe zostaną ustalone w wysokości odpowiadającej 
warunkom rynkowym tego typu pożyczek po uprzedniej ocenie wysokości tego oprocentowania oraz pozostałych 
warunków finansowych dokonanych przez profesjonalny podmiot świadczący usługi sporządzania dokumentacji 
cen transferowych, który wybrany zostanie wspólnie przez strony. Ustalenie te zostaną dokonane w terminie nie 
dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia danej umowy pożyczki, a ich implementacja wymagać będzie formy 
aneksu do umowy pożyczki oraz zgód korporacyjnych wymaganych do zawarcia umowy pożyczki.   
Odsetki kapitałowe płacone będą od każdej wypłaconej raty pożyczki w okresach kwartalnych.   
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Zgodnie z zapisami umów pożyczek strony, w terminie 4 miesięcy licząc od dnia zawarcia danej umowy, uzgodnią 
warunki na jakich pożyczka może zostać konwertowana na kapitał zakładowy Pożyczkobiorcy. Uzgodnienia te 
wymagać będą aneksu do umów pożyczek oraz odpowiednich zgód korporacyjnych.  
 
Przedmiotowe umowy pożyczek ulegają rozwiązaniu, jeżeli w terminie 2 miesięcy od ich zawarcia nie dojdzie do 
podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie ww. umów pożyczek jako umów 
pożyczek z członkami rady nadzorczej zgodnie z art. 15 § 1 KSH. 
 
 
 
 
32. Pozostałe informacje 
Nie wystąpiły. 
 

32.1. Struktura właścicielska kapitału podstawowego 

 

  Liczba akcji Liczba głosów 
Wartość 

nominalna akcji 
Udział w kapitale 

Stan na 31.12.2020         

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 479 7,69 % 

Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 478 7,69 % 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych S.A. 5 068 157 5 068 157 506 8,14 % 

Dariusz Kucowicz (w tym pośrednio przez 

Medicare Galenica Sp. z o.o. oraz Investcare 

SA) 5 680 505 10 453 510 568 9,12 % 

Wiktor Napióra 4 942 623 9 715 628 494 7,94% 

Pozostali akcjonariusze 36 993 538 37 028 538 3699 59,42% 

Razem 62 260 410  80 911 587  6 224  100,00% 

Stan na 31.12.2019         

Waldemar Sierocki 4 790 504  9 325 588  479  7,69 % 

Przemysław Sierocki 4 785 083  9 320 166  478  7,69 % 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych S.A. 6 273 005  6 273 005  627  10,08% 

Dariusz Kucowicz (w tym pośrednio przez 

Medicare Galenica Sp. z o.o. oraz Investcare 

SA) 8 066 515  12 839 520  806  12,96% 

Wiktor Napióra 5 023 005  9 796 010  502  8,07% 

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z 

Wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzany 

przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A 4 236 261  4 236 261  424  6,80% 

Pozostali akcjonariusze 29 086 037  30 017 840  2 908  46,72% 

Razem 62 260 410  81 808 390  6 224  100,00% 

 

Akcjonariusze posiadający 5% w ogólnej liczbie głosów na dzień 03.03.2021 roku :  

 

Akcjonariusz 

Liczba akcji Liczba 

głosów 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 7,69% 11,53% 

Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 7,69% 11,52% 

Organizacja Polskich Dystrybutorów 

Farmaceutycznych S.A. 

5 068 157 5 068 157 8,14% 6,26% 

Wiktor Napióra 4 942 623 9 715 628 7,94% 12,01% 

Dariusz Kucowicz w tym: 5 680 505 10 453 510 9,12% 12,92% 

poprzez Medicare-Galenica Sp.  z o.o.                             

poprzez Investcare SA 

2 157 500 

3 323 005 

4 157 500 

6 096 010 

3,47% 

5,34% 

5,14% 

7,53% 

Pozostali (<5%) 36 993 538 37 028 538 59,42% 45,76% 
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Akcjonariusz 

Liczba akcji Liczba 

głosów 

Udział w 

kapitale 

zakładowym 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

RAZEM 62 260 410  80 911 587 100,00% 100,00% 

 

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

Akcjonariusz 

Liczba akcji 

na 

09.11.2020 

Liczba 

głosów na 

09.11.2020 

Zmiana w 

stanie 

posiadania 

akcji  

Zmiana 

liczby 

głosów w 

Spółce 

Liczba akcji 

na 03.03.2021 

Liczba 

głosów na 

03.03.2021 

ZARZĄD 
      

Piotr Fic 0 0 b.z. b.z. 0 0 

Artur Bielawski* 0 0 b.z. b.z. 0 0 

Jakub Winkler* 0 0 b.z. b.z. 0 0 

RADA NADZORCZA 
  

      

Jarosław Błaszczak 1 266 483 1 266 483 b.z. b.z. 1 266 483 1 266 483 

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 b.z. b.z. 4 790 504 9 325 588 

Wiktor Napióra 4 922 623 9 695 628 20 000 20 000 
4 942 623 9 715 628 

Dariusz Kucowicz, w tym: 5 523 005 10 296 010 157 500 157 500 5 680 505 
 

10 453 510 
 

poprzez Medicare 

Galenica Sp. z o.o. 

poprzez Investcare S.A. 

2 050 000 

 

3 273 005 

4 050 000 

 

6 046 010 

127 500 

 

50 000 

127 500 

 

50 000 

2 157 500 

 

3 323 005 

4 157 500 

 

6 096 010 

Konrad Miterski 19 959 19 959 -11 000 -11 000 8 959 8 959 

Dirk Pamperin 0 0 b.z. b.z. 0 0 

* Pan Artur Bielawski jest członkiem zarządu od 1 listopada 2020 r. 
* Pan Jakub Winkler jest członkiem zarządu od 1 stycznia 2021 r. 

 
 

32.2. Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki  

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

 
 

  

W Spółce dominującej: 
W spółkach zależnych oraz 

stowarzyszonych: 
Razem 

Wynagrodzenie 
Inne 

świadczenia 
Wynagrodzenie 

Inne 
świadczenia 

Okres od 01.01 do 31.12.2020           

Artur Bielawski 42 5 - - 47 

Piotr Fic 321 75 - - 396 

Marcin Piróg 368 - - - 368 

Razem 731 80 - - 811 

Okres od 01.01 do 31.12.2019           

Piotr Fic 215 63 - - 278 

Włodzimierz Parzydło 19  -  - - 19  

Marcin Piróg 300  -  - - 300  

Razem 534 63 - - 597 

 
Inne informacje dotyczące kluczowego personelu kierowniczego, w tym dotyczące pożyczek, zaprezentowano w 
nocie nr 26.1. 
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32.3. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki 

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

 

  

W Spółce  
W spółkach zależnych oraz 

stowarzyszonych: 
Razem 

Wynagrodzenie 
Inne 

świadczenia 
Wynagrodzenie 

Inne 
świadczenia 

Okres od 01.01 do 31.12.2020           

Jarosław Błaszczak 113    113 

Dariusz Kucowicz 39    39 

Piotr Kwaśniewski 11    11 

Konrad Miterski 42    42 

Wiktor Napióra 40    40 

Dirk Pamperin 37    37 

Waldemar Sierocki 24    24 

Razem 306    306 

Okres od 01.01 do 31.12.2019           

Jarosław Błaszczak 113    113 

Tomasz Jasny 41    41 

Dariusz Kucowicz 39    39 

Piotr Kwaśniewski 24    24 

Konrad Miterski 42    42 

Wiktor Napióra 40    40 

Waldemar Sierocki 24    24 

Razem 323 - - - 323 

 

32.4. Wynagrodzenie firmy audytorskiej 

Audytorem dokonującym badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych spółek Spółki  jest firma Uhy Eca Audyt 
Sp. z o.o. Sp.k. ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa. Wynagrodzenie audytora z poszczególnych tytułów 
wyniosło: 

  
od 01.01 do 
31.12.2020 

od 01.01 do 
31.12.2019 

Badanie rocznego sprawozdania finansowego 31  31  

Inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania 
finansowego 19  19  

Usługi doradztwa podatkowego   

Pozostałe usługi   

Razem 50  50  

 

32.5. Zatrudnienie 

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

 

  od 01.01 do 31.12.2020 od 01.01 do 31.12.2019 

Pracownicy umysłowi 67 67  

Pracownicy fizyczni 157 163  

Razem 224 230  

 

  od 01.01 do 31.12.2020 od 01.01 do 31.12.2019 

Liczba pracowników przyjętych 17 42  

Liczba pracowników zwolnionych (-) (31) (34) 

Razem -14 8  
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33. Zatwierdzenie do publikacji 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2020 (wraz z danymi porównawczymi) 
zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 03.03.2021 roku. 
 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

03.03.2021r. Piotr Fic Wiceprezes Zarządu  

03.03.2021r. Artur Bielawski Członek Zarządu  

03.03.2021r. Jakub Winkler Członek Zarządu  

Podpisy osoby odpowiedzialnej za sporządzenie  sprawozdania finansowego 
 

Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 

03.03.2021r. Katarzyna Krukowska Główny Księgowy   
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