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I. LIST DO AKCJONARIUSZY, INWESTORÓW I PARTNERÓW 
 

 

Szanowni Państwo, 

Przekazuję Państwu drugi raport roczny spółki Mabion i chcę jednocześnie podziękować wszystkim 

którzy nam zaufali i nas wspierają. 

 

Rok 2011 był rokiem kontynuacji budowy solidnych fundamentów spółki w zakresie wdrażania 

ambitnego programu rozwoju zaawansowanych leków biotechnologicznych. Stworzyliśmy 

nowoczesne laboratoria wraz ze skalą pilotową wytwarzania, w których produkty będziemy wdrażać 

aż do skali wytwarzania do badań klinicznych. Nasze działania oparte są na solidnych podstawach 

regulacyjnych. Zakład pilotowy uzyskał zezwolenie na wytwarzanie Głównego Inspektoratu 

Farmaceutycznego, a najbardziej zaawansowany lek z naszego portfolio MabionCD20 ukończył 

procedurę Scientific Advice w ramach Europejskiej Agencji Leków.  Dzięki temu patrzymy pozytywnie 

w przyszłość odległą i na bliską - 2012 rok w którym MabionCD20 będzie poddawany testom 

klinicznym. 

MabionCD20, to pierwszy lek który rozwijamy, w kolejce czekają kolejne – MabionHER2, 

MabionVEGF, MabionEGFR. Wszystkie wykorzystują technologie przeciwciał monoklonalnych w 

której stajemy się światowymi ekspertami i mają szanse konkurować na światowych rynkach o 

wartości sumarycznej przeszło 20 mld USD rocznie.     

 

Kutno, 2012-06-11 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

Maciej Wieczorek 
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II. WYBRANE DANE FINANSOWE 
 
 

 
MABION S.A. 

      

WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2011  31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 

  w PLN w PLN 
 

w EUR 
 

w EUR 

Amortyzacja 718 026.30 83 403.70 181 306.04 20 301.76 

Przychody netto ze sprzedaży i 

zrównane z nimi 
10 678 010.87 3 084 918.25 2 696 263.13 750 917.25 

Zysk (Strata) ze sprzedaży -2 040 257.15 378 701.30 -515 177.42 92 181.81 

Zysk (Strata) z działalności 

operacyjnej 
-1 867 722.20 376 945.83 -471 611.29 91 754.50 

Zysk (Strata) brutto -1 267 899.30 506 135.73 -320 152.34 123 201.34 

Zysk (Strata) netto -1 354 037.30 471 449.73 -341 902.71 114 758.22 

Aktywa trwałe  16 649 856.83 4 652 025.91 4 204 190.80 1 132 375.71 

Aktywa obrotowe 10 291 899.28 18 786 708.28 2 598 767.59 4 572 978.01 

Zapasy 49 479.50 16 169.34 12 493.88 3 935.87 

Należności długoterminowe 110 138.44 110 138.44 27 810.63 26 809.42 

Należności krótkoterminowe 1 743 013.33 1 036 845.99 440 121.54 252 384.50 

Środki pieniężne i inne aktywa 

finansowe 
8 234 920.37 17 469 451.23 2 079 367.82 4 252 337.09 

Aktywa razem 26 941 756.11 23 438 734.19 6 802 958.39 5 705 353.73 

Kapitał własny 20 365 201.70 21 719 239.00 5 142 338.13 5 286 801.76 

Kapitał podstawowy 690 000.00 690 000.00 174 229.23 167 956.77 

Zobowiązania i rezerwy 6 576 554.41 1 719 495.19 1 660 620.26 418 551.97 

Zobowiązania długoterminowe 19 532.55 39 375.55 4 932.09 9 584.62 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 483 890.40 1 656 628.67 374 691.41 403 249.27 

Kurs EUR zastosowany do przeliczenia pozycji              3,9603   4,1082  
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III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 
 
 
 
Zgodnie z art. 52 Ustawy o rachunkowości Zarząd zapewnia sporządzenie sprawozdania 
finansowego w celu przedstawienia do zatwierdzenia organom zatwierdzającym Spółki. 
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte zostały odpowiednie do działalności 
jednostki zasady rachunkowości, które stosowane były w sposób ciągły. 
Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej 
się przewidzieć przyszłości Spółka będzie kontynuować działalność w nie zmniejszonym 
istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. 
Załączone sprawozdanie finansowe składające się z wprowadzenia, bilansu, rachunku zysków 
i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz 
informacji dodatkowej, zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości i 
przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: Wprowadzenie, Bilans, 
Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale 
własnym, Dodatkowe informacje i objaśnienia. 
 
 

 
 
 

Maciej Wieczorek 
Prezes Zarządu 

 
 
 
 

Jarosław Walczak 
Członek Zarządu 

 
 

 
 

Sławomir Jaros 
Członek Zarządu 
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
 na 31.12.2011 rok 
 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na 31.12.2011  
 

1. Informacje o spółce 
„MABION” Spółka Akcyjna w Kutnie powstała w dniu 29.10.2009 r. z przekształcenia spółki 

pod firmą „MABION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Kutnie, wpisanej 

do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi XX 

Wydział KRS dnia 30.05.2007 pod numerem: 0000281889.  

„MABION” Spółka Akcyjna zawiązana została aktem notarialnym Rep. A Nr 4726/2009 

z dnia 04.06.2009 r. w Kancelarii notarialnej w Łodzi i została wpisana do Krajowego Rejestru 

Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców dnia 29.10.2009 r. pod numerem KRS: 0000340462. 

Siedziba spółki mieści się w Kutnie, ul. Józefów 9. 

Przedmiotem działalności Spółki są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk 

medycznych i farmacji. PKD 7219Z. 

 

Władze spółki 

W roku obrotowym Zarząd sprawowany był przez: 

1. Macieja Wieczorka – Prezesa Zarządu 

2. Tadeusza Pietruchę – Członka Zarządu do 05.10.2011 roku. 

3. Sławomira Jarosa – Członka Zarządu od 05.10.2011 roku. 

4. Jarosława Walczaka – Członka Zarządu 

 

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. Dane 

porównywalne obejmują okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. Sprawozdanie zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w 

dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania działalności. 
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3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 

01.01.2011 do 31.12.2011 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 

z późniejszymi zmianami. 

 

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na 

ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 

 

Ewidencją ilościowo-wartościową objęto następujące grupy składników aktywów: 

- materiały, 
- wyroby gotowe, 
- rzeczowe składniki majątku trwałego. 

 

a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. 
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. 
Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć 

przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej 

utraty wartości. 

Przyjęto następujące zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnychi 

prawnych: 

- amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym nastąpiło 
przyjęcie środka trwałego do użytkowania, 

- obiekty amortyzuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy 
odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego środka trwałego lub 
przeznaczenie go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, 

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500,- zł 
amortyzowane są metodą liniową, 

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,- zł amortyzowane są 
jednorazowo w miesiącu przekazania do używania. 

 

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, 

poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości 

niematerialnych i prawnych, jeżeli: 

 

1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a  dotyczące ich koszty 

prac rozwojowych wiarygodnie określone; 



 

 

8 

MABION RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK 

2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona 

i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję 

o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii; 

3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze 
sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. 

Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych nie może przekraczać 5 lat. 

 

b. Inwestycje długoterminowe 
Inwestycje długoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie ceny nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

c. Zapasy 
Materiały wycenia się wg rzeczywistych cen zakupu, przy czym wartość rozchodu ustala się 

metodą „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło” (FIFO). 

Odpisaniu w koszty wprost po zakupie podlega wartość materiałów biurowych oraz wartość 

materiałów dotyczących badań. 

 

d. Inwestycje krótkoterminowe 
Inwestycje krótkoterminowe na moment bilansowy wycenia się na poziomie ceny nabycia 

lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, 

dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej. 

Jeżeli cena jednakowych, albo uznanych za jednakowe inwestycji są różne, to rozchód ich 

wycenia się według metody FIFO – przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się 

kolejno po cenach tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła. 

Kryterium podziału inwestycji na długo- i krótkoterminowe stanowi rok liczony od dnia 

bilansowego. 

 

e. Należności i zobowiązania 
Należności i roszczenia wykazane zostały w wartości nominalnej (nie wystąpiła konieczność 

tworzenia odpisu aktualizującego). 

Zobowiązania wykazano w kwocie wymagającej zapłaty. Odsetki za zwłokę nie wystąpiły. 

 

f. Środki pieniężne 
Środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej. 
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g. Kapitały 
Kapitały własne, z wyjątkiem udziałów ( akcji) własnych wycenia się w wartości nominalnej. 

 

h. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 
Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy wyceniane są w uzasadnionej, wiarygodnie 

oszacowanej wartości. 

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one 

przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować 

stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być 

uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 

wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do 

odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

Na koncie długoterminowych rozliczeń międzyokresowych czynnych aktywowane są koszty 

prac rozwojowych. Spółka aktywuje nakłady poniesione na opracowanie technologii 

otrzymywania i wytwarzania przeciwciał monoklonalnych w podziale na zadania oraz  w 

podziale na poniższe kategorie kosztów: 

Amortyzacja 

Materiały 

Wynagrodzenia z pochodnymi 

Badania, usługi doradcze i usługi równorzędne 

  

W pozycji rozliczeń międzyokresowych ujmowane są  koszty prac rozwojowych do czasu 

podjęcia decyzji o ich wdrożeniu do produkcji lub o ich zaniechaniu. Po zakończeniu prac 

badawczo – rozwojowych wynikiem pozytywnym poniesione nakłady zwiększają wartości 

niematerialne i prawne.  Koszty prac rozwojowych niespełniających w pełni lub części 

warunków ich aktywowania odpisywane są na pozostałe koszty operacyjne. 
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i. Zasady rozliczania dotacji 
Spółka otrzymuje dotacje do aktywów, a wartości otrzymanych środków ewidencjonowane 

są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Po przyjęciu do użytkowania równolegle do 

odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego sfinansowanego dotacją następuje rozliczenie 

międzyokresowych przychodów w korespondencji z pozostałymi przychodami operacyjnymi. 

 

j. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Podatek dochodowy wykazywany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą 
i odroczoną. Odroczony podatek dochodowy stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw 
i aktywa z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 
 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami 
przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia. 
 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty 
podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem 
dodatnich różnic przejściowych, które spowodują wzrost podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przyszłości. 
 

k. Wynik finansowy 
Na wynik finansowy netto składają się: 

1) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych, 

2) wynik operacji finansowych, 
3) wynik operacji nadzwyczajnych’ 
4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 

podatnikiem jest jednostka, płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych 
przepisów. 

Do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych zalicza się, powstające powtarzalnie 

przychody i koszty związane tylko pośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. 

 

Do przychodów i kosztów finansowych zalicza się korzyści uzyskiwane z posiadania, 

pożyczania lub sprzedaży osobom trzecim aktywów finansowych ( dywidendy, odsetki, 

dyskonto, wzrost wartości godziwej) oraz opłaty pobierane przez osoby trzecie za pożyczenie 

od nich środków pieniężnych, co powoduje powstanie zobowiązań finansowych (odsetki, 

prowizje, dyskonto), a także skutki utraty wartości aktywów finansowych. 

Koszty ujmuje się w układzie rodzajowym. 
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l. Sprawozdanie rachunek zysków i strat sporządza się w wariancie porównawczym. 
 

m. Bilans sporządza się metodą pełną. 
 

n. Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią 
 

Księgowa                          Prezes Zarządu               Członek Zarządu       Członek Zarządu 

Bożena Lipińska               Maciej Wieczorek         Jarosław Walczak       Sławomir Jaros 
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BILANS 

sporządzony na dzień 31.12.2011 

 

       
 
 
 
 
 
 

    
Aktywa 31.12.2010 31.12.2011 

A. Aktywa trwałe 
  

4 652 025.91 16 649 856.83 

 
I. Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 

  
1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych 

  

  
2.  Wartość firmy 

   

  
3.  Inne wartości niematerialne i prawne 

  

  
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 

  

 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 843 804.51 5 213 696.57 

  
1. Środki trwałe 

 
1 243 864.78 3 522 715.59 

   
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 

 

   
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

  

   
c) urządzenia techniczne i maszyny 

 
48 882.17 

   
d) środki transportu 58 790.99 46 413.95 

   
e)  inne środki trwałe 1 185 073.79 3 427 419.47 

  
2. Środki trwałe w budowie 786 488.84 1 690 980.98 

  
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 813 450.89 0.00 

 
III. Należności długoterminowe 110 138.44 110 138.44 

  
1. Od jednostek powiązanych 

  

  
2. Od pozostałych jednostek 110 138.44 110 138.44 

 
IV. Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00 

  
1. Nieruchomości 

   

  
2. Wartości niematerialne i prawne 

  

  
3. Długoterminowe aktywa finansowe 0.00 0.00 

   

a) 
w jednostkach powiązanych 0.00 0.00 

    
- udziały lub akcje 

  

    
- inne papiery wartościowe 

  

    
- udzielone pożyczki 

  

    
- inne długoterminowe aktywa finansowe 

  

   

b) 
w pozostałych jednostkach 0.00 0.00 

    
- udziały lub akcje 

  

    
- inne papiery wartościowe 

  

    
- udzielone pożyczki 

  

    
- inne długoterminowe aktywa finansowe 

  

  
4. Inne inwestycje długoterminowe 

  

 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 698 082.96 11 326 021.82 

  
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 94 175.00 43 272.00 

  
2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 1 603 907.96 11 282 749.82 

B. Aktywa obrotowe 
 

18 786 708.28 10 291 899.28 

 
I. Zapasy 

 
16 169.34 49 479.50 

  
1. Materiały 

 
16 169.34 

 

  
2. Półprodukty i produkty w toku 

  

  
3. 

Produkty 
gotowe 

   

  
4. Towary 

   

  
5. Zaliczki na dostawy 

 
49 479.50 

 
II. Należności krótkoterminowe 1 036 845.99 1 743 013.33 

  
1. Należności od jednostek powiązanych 390 245.36 21 992.38 

   
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 390 245.36 3 533.44 

    
- do 12 miesięcy 390 245.36 3 533.44 

    
- powyżej 12 miesięcy 

  

   
b) inne 0.00 18 458.94 
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2. Należności od pozostałych jednostek 646 600.63 1 721 020.95 

   
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty 404 468.45 834 178.45 

    
- do 12 miesięcy 404 468.45 834 178.45 

    
- powyżej 12 miesięcy 

  

   

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 235 914.00 885 850.00 

   
c) inne 6 218.18 992.50 

   
d) dochodzone na drodze sądowej 0.00 0.00 

 
III. Inwestycje krótkoterminowe 17 469 451.23 8 234 920.37 

  
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 469 451.23 8 234 920.37 

   

a) 

w jednostkach powiązanych 0.00 0.00 

    
- udziały lub akcje 

  

    
- inne papiery wartościowe 

  

    
- udzielone pożyczki 

  

    
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

  

   

b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00 

    
- udziały lub akcje 

  

    
- inne papiery wartościowe 

  

    
- udzielone pożyczki 

  

    
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

  

   
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 469 451.23 8 234 920.37 

    
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17 469 451.23 8 234 920.37 

    
- inne środki pieniężne 

  

    
- inne aktywa pieniężne 

  

  
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 

  

 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 264 241.72 264 486.08 

Aktywa 
razem 

   
23 438 734.19 26 941 756.11 

 
 
 

   
Pasywa 31.12.2010 31.12.2011 

A. Kapitał własny 
  

21 719 239.00 20 365 201.70 

 
I. Kapitał podstawowy 

 
690 000.00 690 000.00 

 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 

  

 
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 

  

 
IV. Kapitał zapasowy 

 
21 132 587.25 21 278 311.11 

 
V. Kapitał z aktualizacji wyceny 

  

 
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 

  

 
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -574 797.98 -249 072.11 

 
VIII. Zysk (strata) netto 

 
471 449.73 -1 354 037.30 

 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 

  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 719 495.19 6 576 554.41 

 
I. Rezerwy na zobowiązania 21 422.55 63 366.33 

  
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 088.00 2 343.00 

  
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 806.33 5 216.83 

    
- długoterminowa 2 806.33 5 216.83 

    
- krótkoterminowa 

  

  
3. Pozostałe rezerwy 13 528.22 55 806.50 

    
- długoterminowe 

  

    
- krótkoterminowe 13 528.22 55 806.50 

 
II. Zobowiązania długoterminowe 39 375.55 19 532.55 

  
1. Wobec jednostek powiązanych 0.00 0.00 

  
2. Wobec pozostałych jednostek 39 375.55 19 532.55 

   
a) kredyty i pożyczki 

  

   
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

  

   
c) inne zobowiązania finansowe 

  

   
d) inne 39 375.55 19 532.55 

 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 656 628.67 1 483 890.40 

  
1. Wobec jednostek powiązanych 14 886.77 21 271.43 
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a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6 556.52 21 206.43 

    
- do 12 miesięcy 6 556.52 21 206.43 

    
- powyżej 12 miesięcy 

  

   
b) inne 8 330.25 65.00 

  
2. Wobec pozostałych jednostek 1 641 741.90 1 462 618.97 

   
a)  kredyty i pożyczki 

  

   
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

  

   
c) inne zobowiązania finansowe 

  

   
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  996 310.46 1 273 056.71 

    
- do 12 miesięcy 996 310.46 1 273 056.71 

    
- powyżej 12 miesięcy 

  

   
e) zaliczki otrzymane na dostawy 0.00 0.00 

   
f) zobowiązania wekslowe 

  

   

g) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 28 216.34 39 139.87 

   
h) z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00 

   
i) inne 617 215.10 150 422.39 

  
3. Fundusze specjalne 

  

 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 2 068.42 5 009 765.13 

  
1. Ujemna wartość firmy 

  

  
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 068.42 5 009 765.13 

    
- długoterminowe 

 
4 839 277.18 

    
- krótkoterminowe 2 068.42 170 487.95 

Pasywa 
razem 

   
23 438 734.19 26 941 756.11 

 
 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
sporządzony na dzień 31.12.2011 roku  
(wariant porównawczy) 

 
 

   
31.12.2010 31.12.2011 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 084 918.25 10 678 010.87 

 
- od jednostek powiązanych 

  

 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 527 582.68 957 528.00 

 

II. 

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna) 1 557 335.57 9 692 135.82 

 

III. 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
 

500.00 

 
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 

 
27 847.05 

B. Koszty działalności operacyjnej 2 706 216.95 12 718 268.02 

 
I. Amortyzacja 83 403.70 718 026.30 

 
II. Zużycie materiałów i energii 380 314.22 2 662 497.97 

 
III. Usługi obce 1 628 583.42 7 883 407.92 

 
IV. Podatki i opłaty, w tym:  16 624.43 26 623.14 

  
- podatek akcyzowy 

  

 
V. Wynagrodzenia 432 414.45 957 343.22 

 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 93 055.97 156 977.93 

 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 71 820.76 286 870.54 

 
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 

 
26 521.00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 378 701.30 -2 040 257.15 

D. Pozostałe przychody operacyjne 88.50 177 983.21 

 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0.00 0.00 
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II. Dotacje 

 
168 484.45 

 
III. Inne przychody operacyjne 88.50 9 498.76 

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 843.97 5 448.26 

 
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

  

 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

  

 
III. Inne koszty operacyjne 1 843.97 5 448.26 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 376 945.83 -1 867 722.20 

G. Przychody finansowe 146 736.54 677 073.89 

 
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym 

  

  
- od jednostek powiązanych 

  

 
II. Odsetki, w tym 126 465.51 677 073.89 

  
- od jednostek powiązanych 

  

 
III. Zysk ze zbycia inwestycji 

  

 
IV. Aktualizacja wartości inwestycji 

  

 
V. Inne 20 271.03 0.00 

H. Koszty finansowe 17 546.64 77 250.99 

 
I. Odsetki, w tym 11 146.64 5 344.54 

  
- dla jednostek powiązanych 9 307.27 0.00 

 
II. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 

  

 
III. Aktualizacja wartości inwestycji 

  

 
IV. Inne 6 400.00 71 906.45 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 506 135.73 -1 267 899.30 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0.00 0.00 

 
I. Zyski nadzwyczajne 

  

 
II. Straty nadzwyczajne 

  K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 506 135.73 -1 267 899.30 

L. Podatek dochodowy 34 686.00 86 138.00 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

  N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 471 449.73 -1 354 037.30 

 
 
 

 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
sporządzony na dzień 31.12.2011 roku 
(metoda pośrednia) 
 
 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 31.12.2010 31.12.2011 

 
I. Zysk (strat) netto 

 
471 449.73 -1 354 037.30 

 
II. Korekty razem 

 
-1 871 052.81 -10 383 640.17 

  
1. 

 
Amortyzacja  83 403.70 718 026.30 

  
2. 

 
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 

 
-182 947.55 

  
3. 

 
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -117 158.24 -671 796.60 

  
4. 

 
Zysk (strat) z działalności inwestycyjnej 

  

  
5. 

 
Zmiana stanu rezerw 3 733.99 41 943.78 

  
6. 

 
Zmiana stanu zapasów 0.00 -33 310.16 

  
7. 

 
Zmiana stanu należności -1 056 546.71 -706 167.34 

  
8. 

 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 958 948.33 243 560.91 

  
9. 

 
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 743 433.88 -9 792 949.51 

  
10. 

 
Inne korekty 

  

 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -1 399 603.08 -11 737 677.47 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
  

 
I. Wpływy 

  
0.00 0.00 
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1. 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

  

  
2. 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

  

  
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0.00 0.00 

   

a) w jednostkach powiązanych 
  

   
b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00 

    
- zbycie aktywów finansowych, 

  

    
- dywidendy i udziały w zyskach 

  

    
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 

  

    
- odsetki 

  

    
- inne wpływy z aktywów finansowych 

  

  
4. Inne wpływy inwestycyjne 

  

 
II. Wydatki 

  
2 325 790.81 3 501 790.43 

  
1. 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 2 325 790.81 3 501 790.43 

  
2. 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 0.00 0.00 

  
3. Na aktywa finansowe, w tym 0.00 0.00 

   

a) 
w jednostkach powiązanych 

  

   
b) w pozostałych jednostkach 0.00 0.00 

    
- nabycie aktywów finansowych 

  

    
- udzielone pożyczki długoterminowe 

  

  
4. Inne wydatki inwestycyjne 

  

 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 325 790.81 -3 501 790.43 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
  

 
I. Wpływy 

  
21 649 052.76 6 028 391.87 

  
1. 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 21 322 587.25 0.00 

  
2. Kredyty i pożyczki 200 000.00 0.00 

  
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 

  

  
4. Inne wpływy finansowe 126 465.51 6 028 391.87 

 
II. Wydatki 

  
459 307.27 23 454.83 

  
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 

  

  
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 

  

  
3. 

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku 

  

  
4. Spłaty kredytów i pożyczek 450 000.00 

 

  
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 

  

  
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 

  

  
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 

 
18 177.54 

  
8. Odsetki 

 
9 307.27 5 277.29 

  
9. Inne wydatki finansowe 

  

 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 21 189 745.49 6 004 937.04 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 17 464 351.60 -9 234 530.86 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 17 464 351.60 -9 234 530.86 

    

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

  F. Środki pieniężne na początek okresu 5 099.63 17 469 451.23 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 17 469 451.23 8 234 920.37 

    
- o ograniczonej możliwości dysponowania 

   
 
 
 
 
 



 

 

17 

MABION RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
sporządzone na dzień 31.12.2011 roku 
 
 
 

     
31.12.2010 31.12.2011 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) -74 797.98 21 719 239.00 

 
- korekty błędów podstawowych 

  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów 
podstawowych -74 797.98 21 719 239.00 

 
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500 000.00 690 000.00 

  
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 190 000.00 0.00 

   
a) zwiększenie (z tytułu) 190 000.00 0.00 

    
- wydania udziałów (emisji akcji) 190 000.00 

 

   
b) zmniejszenie (z tytułu) 0.00 0.00 

    
- umorzenia udziałów (akcji) 

  

  
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 690 000.00 690 000.00 

 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 
  

  
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0.00 0.00 

   
a) zwiększenie (z tytułu) 0.00 0.00 

    
…………. 

  

   
b) zmniejszenie (z tytułu) 0.00 0.00 

    
............... 

  

  

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0.00 0.00 

 
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 

  

   
a) Zwiększenie 

  

   
b) zmniejszenie  

  

  
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0.00 0.00 

 
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0.00 21 132 587.25 

  
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 21 132 587.25 145 723.86 

   
a) zwiększenie (z tytułu) 21 132 587.25 145 723.86 

    
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 21 132 587.25 0.00 

    
- podziału zysku (ustawowo) 

 
145 723.86 

    

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 

  

   
b) zmniejszenie (z tytułu) 0.00 0.00 

    
- pokrycia straty 

  

    
............... 

  

  

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 21 132 587.25 21 278 311.11 

 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 
  

  
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0.00 0.00 

   
a) zwiększenie (z tytułu) 0.00 0.00 

    
............. 

  

   
b) zmniejszenie (z tytułu) 0.00 0.00 

    
- zbycia środków trwałych 

  

    
............. 

  

  

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0.00 0.00 

 
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 

  

  

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0.00 0.00 

   
a) zwiększenie (z tytułu) podziału zysku 

  

   
b) zmniejszenie (z tytułu) 

  

  

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0.00 0.00 

 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -574 797.98 -103 348.25 

  
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 

 
471 449.73 

   
- korekty błędów podstawowych 

  

  

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0.00 471 449.73 

   
a) zwiększenie (z tytułu) 0.00 -471 449.73 

    
- podziału zysku z lat ubiegłych 

 
-471 449.73 
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b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku 

  

  
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0.00 0.00 

  
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -574 797.98 -574 797.98 

   
- korekty błędów podstawowych 

  

  

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -574 797.98 -574 797.98 

   
a) zwiększenie (z tytułu) 0.00 0.00 

    
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 

  

   
b) zmniejszenie (z tytułu) 0.00 -325 725.87 

    
pokrycie straty z kapit. Rezerwowego 

 
-325 725.87 

  
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -574 797.98 -249 072.11 

  
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -574 797.98 -249 072.11 

 
9. Wynik netto 

 
471 449.73 -1 354 037.30 

   
a) zysk netto 471 449.73 

 

   
b) strata netto 

 
-1 354 037.30 

   
c odpisy z zysku 

  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21 247 789.27 21 719 239.00 
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) 21 719 239.00 20 365 201.70 
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Informacje dodatkowe i objaśnienia 

 
 
 

1. Wartości niematerialne i prawne – zmiana stanu w okresie obrotowym (wg grup rodzajowych) 
     

  Inne  Razem 

  wartości   

  niematerialne   

  i prawne   

                         zł                         zł 

Wartość brutto na początek okresu  5 419,40  5 419,40 

Zwiększenia   5 240,14  5 240,14 

Zmniejszenia     

Wartość brutto na koniec okresu  10 659,54  10 659,54 

     

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)     

Na początek okresu  5 419,40             5 419,40 

Amortyzacja za okres  5 240,14  5 240,14 

Zmniejszenia   0,00  0,00 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu  10 659,54  10 659,54 

     

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości  0,00  0,00 

       

Wartość netto na początek okresu  0,00  0,00 

Wartość netto na koniec okresu  0,00  0,00 

 

2. Środki trwałe – zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) 
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 Urządzenia Środki  Inne  Razem 

 techniczne transportu  środki   

 i maszyny   trwałe   

 zł zł  zł  zł 

Wartość brutto na początek okresu 5 783,70 62 825,49       1 267 324,25   1 335 933,44 

Zwiększenia  71 842,43 2 665,00       2 917 129,54  2 991 636,97  

Zmniejszenia  0,00 0,00  2 663,11  2 663,11 

Wartość brutto na koniec okresu 77 626,13 65 490,49  4 181 790,68   4 324 907,30 

       

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)       

Na początek okresu 5 783,70 4 034,50  82 250,46  92 068,66 

Amortyzacja za okres  22 960,26 15 042,04  674 783,86  712 786,16 

Zmniejszenia  0,00 0,00  2 663,11  2 663,11 

Skumulowana amortyzacja (umorzenie)       

Na koniec okresu 28 743,96 19 076,54  754 371,21  802 191,71 

       

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 0,00 0,00  0,00  0,00 

       

Wartość netto na początek okresu 0,00 58 790,99  1 185 073,79  1 243 864,78 

Wartość netto na koniec okresu 48 882,17 46 413,95  3 427 419,47  3 522 715,59 

 

 

3. Nakłady inwestycyjne w 2011 roku 
- wartości niematerialne i prawne                       5 240,14 

- urządzenia techniczne i maszyny                    71 842,43 

- środki transportu                                                2 665,00 

- inne środki trwałe                                        2 623 288,55 

- środki trwałe w budowie                             1 198 333,13       
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Ogółem                                                          3 901 369,25         

4. Planowane nakłady inwestycyjne na rok 2012 
- budowa kompleksu badawczo-przemysłowego biotechnologii medycznej   7 200 000,00 

 

5. Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
  12 miesięcy do  12 miesięcy do 

  31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

  zł  zł 

Stan aktywów na początek okresu  94 175,00  123 773,00 

Zwiększenia      

 - powstania różnic przejściowych  11 525,00  2 782,00 

 - powstania straty podatkowej  0,00  0,00 

  105 700,00  126 555,00 

Zmniejszenia     

 - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 428,00  32 380,00 

  62 428,00  32 380,00 

Stan aktywów  na koniec okresu  43 272,00  94 175,00 

 

6. Należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek według terminu płatności 
 

 

  31 grudnia 2011  31 grudnia  2010 

  zł  zł 

należności, których termin płatności zapadnie:     

- do 1 miesiąca  39 109,99  6 224,61 

- od 1 m-ca do 3 m-cy  0,00  394 450,40 

- powyżej 1 roku  0,00  0,00 

należności przeterminowane:  795 068,46  3 793,44 

Należności z tytułu dostaw i usług razem (brutto)   834 178,45  404 468,45 

Odpisy aktualizujące wartość należności   0,00  0,00 

Należności z tytułu dostaw i usług razem (netto)  834 178,45  404 468,45 
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7. Należności budżetowe 
  31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

  zł  zł 

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:     

podatek VAT wynikający z deklaracji VAT 7  878 119,00  235 914,00 

Należności celne  0,00  0,00 

Podatek dochodowy  7 731,00  0,00 

  885 850,00             235 914,00 

8. Środki pieniężne 
  31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

  zł  zł 

Środki pieniężne     

- na rachunku bankowym  8 234 920,37  17 469 451,23 

  8 234 920,37  17 469 451,23 

 

9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
  31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

  zł  zł 

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:                                         

VAT do rozliczenia  206 200,99  215 158,02 

Pozostałe rozliczenia krótkoterminowe                                                        58 285,09  49 083,70 

  264 486,08  264 241,72 

     

 

10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
         31 grudnia 2011     31 grudnia 2010   

zł                             zł  

- prace badawczo-rozwojowe                                                  11 282 749,82            1 603 907,96 
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- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego            43 272,00                  94 175,00 

Ogółem                                                                                       11 326 021,82             1 698 082,96                                                            

 

11. Kapitał podstawowy 
 12  miesięcy do             12 miesięcy do 

 31 grudnia 2011   31 grudnia 2010 

 zł   zł 

Stan na początek roku obrotowego 690 000,00   500 000,00 

Zwiększenia z tytułu:     

wpłaty na kapitał podstawowy 0,00   190 000,00 

Stan na koniec roku obrotowego 690 000,00   690 000,00 

     

Akcjonariusze posiadający więcej niż 10 % głosów:   

 Liczba akcji   Liczba akcji 

"Polfarmex" S.A. w Kutnie 1 210 483,00   1 102 500,00 

BIOMED S.A. w Krakowie 450 000,00   1 102 500,00 

"CELON PHARMA" Sp. z o.o. w Kiełpinie 1 212 105,00   1 102 500,00 

GENEXO Sp. z o.o. w Warszawie 1 313 738,00   1 102 500,00 

 4 186 326,00   4 410 000,00 

 

Kapitał zakładowy Spółki na 31 grudnia 2010 r. wynosił 690.000,00 złotych i został podzielony na 

6.900.000 akcji , z których każda miała wartość nominalną 0,10 złotych. 

Kapitał zakładowy Spółki na 31 grudnia 2011 r. wynosi 690.000,00 złotych i jest podzielony na 

6.900.000 akcji, z których każda ma wartość nominalną 0,10 złotych.  

 

12. Wynik finansowy 
 W okresie 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. poniesiono stratę w kwocie – 1 354 037,30 zł  

Zarząd będzie wnioskować o pokrycie straty z kapitału zapasowego. 
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13. Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podobne 
  12 miesięcy  do  12 miesięcy do 

  31grudnia 2011  31 grudnia 2010 

  zł  zł 

Stan na początek okresu  2  806,33  1 922,06 

Zwiększenia  2 410,50   884,27 

Wykorzystanie  0,00  0,00 

Stan na koniec okresu  5 216,83  2 806,33 

 

14. Pozostałe rezerwy 
  31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

  zł  zł 

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe  35 806,50  13 528,22 

Rozliczenie międzyokresowe bierne kosztów  0,00  0,00 

Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego  20 000,00   0,00 

  55 806,50  13  528,22 

 

 

 

   

15. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych według terminu wymagalności 
  31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

  zł  zł 

Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:     

- do 1 miesiąca 

- od 1 m-ca do 3 m-cy                                                                                               

 

21 206,43  2 684,00 

Zobowiązania przeterminowane:  0,00  0,00 

- do 1 miesiąca   0,00  3 872,52 

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  0,00 

 

0,00 

- powyżej 3 miesięcy  0,00 0,00 
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)  21 206,43  6 556,52 

 

16. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek według terminu wymagalności 
  31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

  zł  zł 

Zobowiązania, których termin wymagalności zapadnie:     

- do 1 miesiąca  830 751,42  467 539,76 

- od 1 m-ca do 3 m-cy    506 422,00 

Zobowiązania przeterminowane:     

- do 1 miesiąca  157 901,01  20 628,13 

- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy  73 659,27  0,00 

- powyżej 3 miesięcy  210 745,01  1 720,57 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług razem (brutto)  1 273 056,71  996 310,46 

 

17. Zobowiązania z tytułu ceł, podatków i ubezpieczeń społecznych 
 

 

31 grudnia 2011  31 grudnia 2010 

 

 

zł 

 

zł 

Podatek dochodowy od osób fizycznych  9 768,00  6 501,00 

Podatek dochodowy od osób prawnych  0,00  0,00 

Ubezpieczenia społeczne 

 

28 558,87  21 715,34 

Rozrachunki z Urzędem Celnym   813,00  0,00 

  39 139,87  28 216,34 

 

18. Zobowiązania zabezpieczone na majątku firmy 
W spółce nie występują zobowiązania warunkowe ani zobowiązania zabezpieczone na majątku 

Spółki. 

Umowa o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zabezpieczona została 

wekslem In blanco. 



 

 

26 

MABION RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK 

 

19. Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty 
Zobowiązania długoterminowe wykazane w sprawozdaniu finansowym na 31.12.2010 r. w kwocie 

39.375,55 zł oraz na 31.12.2011 r. kwocie 19.532,55 zł dotyczą zobowiązań z tytułu umów 

leasingowych o okresie spłaty powyżej 1 roku do 3 lat. 

 

20. Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych 
 

        Wykaz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na:        31.12.2011 r.       31.12.2010 r. 

- naliczenie kosztów energii elektrycznej                         7 281,97             1 687,76 

- naliczenie kosztów energii cieplnej                                       0,00                210,00 

- naliczenie kosztów gazu                                                 1 799,70                    0,00   

- naliczenie kosztów czynszu                                               797,48                    0,00 

-  naliczenie kosztów wody                                                      0,00                122,39 

- naliczenie kosztów badań profilaktycznych                          0,00                  40,60 

- naliczenie kosztów rozmów telefonicznych                          0,00                    7,67  

Ogółem                                                                              9 879,15            2 068,42 

 

21. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów 
                                                                                           31.12.2011 r.        31.12.2010 r.      

-długoterminowe                                                             4 839 277,18                     0,00 

w tym: 

- dofinansowanie z PARP                                                    220 736,67                    0,00 

- dofinansowanie z MF                                                      1 250 840,51                   0,00 

- zaliczka na realizację projektu z PARP                             505 155,00                    0,00   

- zaliczka na realizację projektu z MF                               2 862 545,00                   0,00 

 

- krótkoterminowe                                                              160 608,80                   0,00 

- dofinansowanie z PARP           24 091,27                   0,00 

- dofinansowanie z MF                                                         136 517,53                   0,00     



 

 

27 

MABION RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK 

 

22. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 

 12  miesięcy do  12 miesięcy do 

 31 grudnia 2011 31 grudnia 2010 

                      zł                           zł 

Przychody ze sprzedaży usług                      0,00      884 990,68                

Przychody ze sprzedaży usług – ŁSSE           957 528,00      642 592,00 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów             27 847,05                 0,00  

Zmiana stanu produktów        9 692 135,82         1 557 335,57  

Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby 500,00                 0,00 

      10 678 010,87   3 084 918,25                 

 

 

23. Pozostałe przychody operacyjne 
  12  miesięcy do 

 

12 miesięcy do 

  31 grudnia 2011 

 

31 grudnia 2010 

  zł 

 

zł 

Naliczenie funduszu płac  0,00  0,00 

Rozwiązanie rezerwy  na świadczenia emerytalne                                                         

Dofinansowanie środków trwałych  168 484,45  0,00 

Otrzymane odszkodowania  970,58  0,00 

Różnice z zaokrągleń  2,80  6,94 

Inne  8 525,38  81,56 

  177 983,21  88,50 

 

 

24. Pozostałe koszty operacyjne 
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  12 miesięcy do 

 

12 miesięcy do 

  31 grudnia 2011 

 

31 grudnia 2010 

  zł 

 

zł 

Utworzenie rezerw  2 410,50   884,27 

Koszty nie stanowiące uzyskania przychodów  2 065,47   954,55 

Szkody komunikacyjne  970,58  0,00 

Pozostałe  1,71  5,15 

  5 448,26  1 843,97 

 

25. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 
wyniku finansowego brutto 

  12  miesięcy do  12 miesięcy do 

  31 grudnia 2011 

 

31 grudnia 2010 

  zł  zł 

Zysk/Strata brutto  -  1 267 899,30  506 135,73 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:  300 743,27                55 471,75 

- niewypłacone wynagrodzenia z tytułu umów cywilno- 

  prawnych i umów o pracę oraz nieopłacone składki ZUS  0,00  

 

 9 997,59 

- opłacone składki ZUS z  2010 roku                 -9 997,59 

 

 0,00 

- nieopłacone składki ZUS                                                  0,00     0,00 

- wypłacone wynagrodzenia XII’10                         0,00 0,00 

- rezerwy na urlopy wypoczynkowe  35 623,62  13 528,22 

- rezerwy na świadczenia emerytalne  2 410,50   884,27 

- rezerwa na koszty badania bilansu  20 000,00  0,00 

- koszty reprezentacji  9 461,22  4 389,50 

- wydatki nie uznane za koszty                62 139,53   23 522,25 

- odsetki budżetowe  0,00 

 

222,00 

- odsetki od pożyczek  0,00 -2 331,91 
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-  niewypłacone odsetki od zobowiązań   0,00  0,00 

- różnice kursowe z wyceny - ujemne  2 623,95 

 

2 927,92 

- różnice kursowe z wyceny - dodatnie  -4 039,07 25 316,82 

- różnice kursowe zrealizowane z BO  22 388,90 -322,45 

- karty podarunkowe dla pracowników  -1 300,00  0,00 

- rozwiązane rezerwy na  urlopy  -13 345,34   -17 294,99 

- koszty podatkowe z przekształcenia leasingu  -6 831,63  -1 464,29 

Inne  (wartość nieodpłatnych świadczeń)  3 240,00  143 240,00 

Dofinansowanie POIG  -168 484,45                   0,00 

 

Amortyzacja NKUP  168 484,45  0,00 

Zwolnienie dochodu w ŁSSE  -1 656 420,61  0,00 

Dochód do opodatkowania  510 895,40  658 761,92 

Odliczenia od dochodu  311 002,56  658 761,92 

Podstawa opodatkowania  199 892,84  0,00 

Podatek dochodowy (19%)  37 980,00  0,00 

Pozostałe obowiązkowe obciążenia  -48 158,00  34 195,00 

Zysk/strata netto   - 1 354 037,30  471 940,73 

 

26. Działalność zaniechana 
W roku obrotowym spółka nie zaniechała żadnej działalności. 

27. Zatrudnienie 

Na dzień 31.12.2011 rok spółka zatrudniała 22 osoby, przy czym przeciętne zatrudnienie za 
12 miesięcy 2011 roku wynosiło 20,5. 
 

28. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki 

W roku obrotowym osoby wchodzące w skład organów zarządzających otrzymały 
wynagrodzenie w kwocie 168.000,00 zł, natomiast osoby wchodzące w skład organów 
nadzorczych Spółki nie pobierały żadnych wynagrodzeń. 
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29. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych 

Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych należne za rok 2011 

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego     20.000,00 

- inne usługi poświadczające                                                                       15.000,00 

- pozostałe usługi                                                                                          10.000,00 

 
 
30. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających i nadzorujących Spółkę. 
W roku obrotowym Spółka nie udzielała żadnych pożyczek ani świadczeń o podobnym 
charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących Spółkę. 
 

31. Zdarzenia po dacie bilansu 
W dniu 02.02.2012 miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie z PARP dotyczącej 

rozwoju (w tym klinicznego) i wdrożenia technologii otrzymywania nowoczesnych analogów 

ludzkiej insuliny. 

Począwszy od stycznia 2012 spółka rozpoczęła proces przygotowania i przeprowadzeniu 

publicznej nowej  oferty akcji. W tym celu w 10.02.2012 podpisano umowę z Mercurius 

Financial Advisors sp z o.o., w zakresie doradztwa przy przygotowaniu i przeprowadzeniu 

publicznej oferty akcji. W dniu 23.03 2012 zarząd spółki podpisał umowę z Kancelarią 

Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz sp. Kom. w zakresie kompleksowego doradztwa 

prawnego przy przeprowadzeniu nowej emisji akcji spółki oraz wprowadzenia akcji spółki na 

rynku regulowanym GPW.  W dniu 04.04.2012 odbyło się NWZA, na którym podjęto uchwałę 

dot. emisji do 2.600.000 akcji serii J a także dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 

GPW akcji serii I i J. 

W dniu 21.02.2012 miało miejsce podpisanie umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu 

działki inwestycyjnej w  ŁSSE, kompleks Konstantynów Łódzki o powierzchni ok. 1,9 ha. pod 

budowę kompleksu naukowo-przemysłowego. W dniu 20.04.2012 miało miejsce podpisanie 

umowy warunkowej zakupu ww. działki, w  której zgodnie z prawem warunkiem 

spełniającym jest odstąpienie od prawa pierwokupu nabycia działki przez ŁSSE. 

 

32. Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych 
     - do wyceny aktywów i pasywów na 31.12.2011 r. zostały przyjęte średnie kursy NBP  

       z   dnia 30.12.2011 r. 

        USD - 3,4174,  EUR – 4,4168, GBP – 5,2691, CHF – 3,6333 
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- do wyceny aktywów i pasywów na 31.12.2010 r. przyjęto średnie kursy NBP na 

31.12.2010 r. 

USD – 2,9641, EUR – 3,9603. 

 

33. Transakcje z jednostkami powiązanymi 
W roku obrotowym wystąpiły następujące transakcje z jednostkami powiązanymi: 

 

A. transakcje z Polfarmex S.A. 

     - faktury za czynsz najmu                                                                   7.380,00 

 

B. transakcje z Celon Pharma  Sp. z o.o. 

 

    - faktury za wynajem sprzętu medycznego                                         27.798,00 

    - faktury za sprzedane usługi                                                             392.281,44       

 

C. transakcje z Acadia Sp. z o.o. SKA 

     - wynagrodzenie wg umowy  za usługi doradcze                               73.800,00 

     - faktura za wynajem sali                                                                      1.895,31    

 

D. transakcje z Biomed S.A. , Kraków 

- faktury za usługi                                                                                     27.224,82 

 

E. Bio-Tech Consulting   

- faktury za usługi                                                                                    4.774,81        

- zaliczka na usługę                                                                                  3.575,20       

 

34. Objaśnienie struktury środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych 
 

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 

31.12.2011 rok BO BZ Obroty / saldo 
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Poz. A.II.1. Amortyzacja 

   Amortyzacja środków trwałych (planowa) 

  

28 128,36 

Amortyzacja środków trwałych niższej wartości (planowa) 

  

0,00 

Amortyzacja środków trwałych i-projekt CD20 (planowa) 

  

250 480,60 

Amortyzacja środków trwałych niższej wartości-projekt CD20 (planowa) 

 

0,00 

Amortyzacja środków trwałych niższej wartości - ŁSSE (planowa) 

 

110 306,38 

Amortyzacja środków trwałych - ŁSSE (planowa) 

  

311 493,78 

Amortyzacja środków trwałych (nieplanowa) 761-06, 761-23 

  

0,00 

Amortyzacja środków trwałych leasingowych 

  

12 377,04 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych 

  

5 240,14 

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych ŁSSE 

  

0,00 

Ogółem amortyzacja 

  

718 026,30 

    

     

Poz. A.II.2. Zyski (straty) z tyt. różnic kursowych 

   a) działalność inwestycyjna  

   

    b) działalność finansowa 

   

    różnice kursowe z wyceny 

   

    

   

0,00 

Poz.A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 

   

     - odsetki od lokat powyżej 3 m-cy 

  

-194 328,76 

 - odsetki od środków trwałych w leasingu 

  

5 277,29 

   

-189 051,47 

    Poz.A.II.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 

       - Przychody ze sprzedaży środków trwałych 

  

0,00 
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   - koszt sprzedanych środków trwałych 

  

0,00 

Zysk na sprzedaży przeniesiona do dz. Inwestycyjnej z (+) 

przeniesiony do B.I. 

  

0,00 

a) dotyczące działalności finansowej 

       - odsetki od środków pieniężnych na rachunkach (-) 

       - odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek (+) 

  

0,00 

    - odsetki od leasingu 

   Ogółem odsetki przeniesione do pozycji C.II.8. 

  

0,00 

OGÓŁEM KOREKTA A.II.4 

  

0,00 

    Poz.A.II.5. Zmiana stanu rezerw 

       - rezerwa na podatek dochodowy od osób prawnych 5 088,00 2 343,00 

     - rezerwa na świadczenia emerytalne 2 806,33 5 216,83 

     - pozostałe rezerwy 13 528,22 55 806,50 

 zmiana stanu rezerw 21 422,55 63 366,33 41 943,78 

    Poz.A.II.6. Zmiana stanu zapasów 

       - zapasy ogółem poz.B.I. Bilansu 16 169,34 49 479,50 33 310,16 

    Poz.A.II.7. Zmiana stanu należności 

        - należności krótkoterminowe - poz. B.II. Bilansu 1 036 845,99 1 743 013,33 

     - minus należności dot. Wydatków na środki trwałe 0,00 0,00 

 

 

1 036 845,99 1 743 013,33 706 167,34 

    Poz.A.II.8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych z wyj. Kredyt. 

  

    - zobowiązania krótkoterminowe                                       

 

1 656 628,67 1 483 890,40 

     - zobowiązania leasingowe krótkoterminowe -22 269,84 -19 842,73 

     - kredyty krótkoterminowe 0,00 0,00 

     - pożyczki krótkoterminowe 0,00 0,00 
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    - minus zobowiązania inwestycyjne -522 219,51 -108 347,44 

     - minus zobowiązania finansowe (odsetki) 0,00 0,00 

    - minus zobowiązania z tyt. dywidendy 0,00 0,00 

 stan zobowiązań po korekcie 1 112 139,32 1 355 700,23 243 560,91 

    Poz.A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 

       - czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 264 241,72 264 486,08 

     - aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 94 175,00 43 272,00 

     - inne rozliczenia międzyokresowe 1 603 907,96 11 282 749,82 

     - minus koszty finansowe dot. Leas. -7 155,10 -3 062,53 

 

 

1 955 169,58 11 587 445,37 9 632 275,79 

        - rozliczenia międzyokresowe bierne 2 068,42 9 879,15 

     - rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 4 999 885,98 

     - minus otrzymane dotacje (przeniesione do dz. Finans.) 0,00 -5 168 370,43 

 

 

2 068,42 -158 605,30 -160 673,72 

Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 

  

9 792 949,51 

    Poz.A.II.10. Inne korekty 

  

0,00 

 - podatek od dywidendy  

  

0,00 

 -  podatek dochodowy otrzymany z US za 2004 rok 

  

0,00 

 - odsetki budżetowe otrzymane - księgowane memoriałowo - 

brat wpływu środków 

  

0,00 

Poz.B.I.1. Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

  

0,00 

    - wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych - zysk ze 

zbycia  

  

0,00 

Poz.B.I.3. Wpływy z aktywów finansowych 

      - w jednostkach powiązanych 

  

0,00 

  - w pozostałych jednostkach 

  

194 328,76 
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                                  - odsetki                                                

    Poz. B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne 

  

0,00 

    Poz.B.II.1. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i 

prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

    - nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

  

-5 240,14 

    - wartość nabytych środków trwałych  

  

-3 896 129,11 

    - zaliczki na środki trwałe 813 450,89 0,00 813 450,89 

    

   

-3 087 918,36 

    - zobowiązania inwestycyjne 522 219,51 108 347,44 

 

 

522 219,51 108 347,44 413 872,07 

Wydatki na śr trw. I wart. Niemat. I prawne 

  

-3 501 790,43 

        Inne korekty nakładów inwestycyjnych     

      - inwestycje zaniechane 

  

0,00 

   - inwestycje odpisane w koszty 

  

0,00 

    Ogółem inne korekty nakładów inwestycyjnych 

  

0,00 

   

-3 501 790,43 

Inwestycje zaniechane 

  

0,00 

Poz.B.II.2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 

  

0,00 

Poz.B.II.3.b) Wydatki na aktywa finansowe w pozostałych 

jednostkach 

      

   

   

0,00 

Poz.B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne 

   

    Poz.C.I.2. Wpływy kredytów i pożyczek  
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    - uruchomienie kredytów długoterminowych 

  

0,00 

    - uruchomienie pożyczek 0,00 0,00 0,00 

    - spłata kredytów długoterminowych 

  

0,00 

Stan kredytów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 

Poz. C.I.4. Inne wpływy finansowe 

       - otrzymane odsetki od środków pieniężnych 

       - otrzymane dotacje 

  

5 168 370,43 

   

5 168 370,43 

Poz.C.II.4. Wydatki na spłatę kredytów 

       - zmiana stanu kredytów krótkoterminowych 0,00 0,00 0,00 

    - minus kredyty inwestycyjne do spłaty w ciągu roku 0,00 0,00 0,00 

 

0,00 0,00 0,00 

    zmiana stanu kredytów - sprawdzenie 0,00 0,00 0,00 

    Poz.C.II.2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 

      - wypłata dywidendy z zysku za 2004 rok 

  

0,00 

  - odsetki od środków pieniężnych 

   

   

0,00 

Poz.C.II.6. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych 

       - zmniejszenie zob. z tyt. wpłat na kapitał 0,00 0,00 0,00 

Poz. C.II.7.Płatności zobowiązań z tytułu leasingu 

finansowego 

  

18 177,54 

    Poz.C.II.8. Wydatki na spłatę odsetek 

       - odsetki naliczone (przeniesione z poz.A.II.3.)  

  

0,00 

    - zobowiązania z tyt. odsetek od kredytów (zwiększenie) 

  

0,00 

      Odsetki od kredytu, pożyczki, leasingu 

  

-5 277,29 

Odsetki od środków pieniężnych 

  

0,00 
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Sporządzono: 

Kutno, dnia 23.04.2012 r. 

 

Księgowa                          Prezes Zarządu               Członek Zarządu       Członek Zarządu 

 

 

Bożena Lipińska               Maciej Wieczorek         Jarosław Walczak       Sławomir Jaros 
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IV. SPAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
za rok 2011 

 
 
 
 
Sprawozdanie zarządu z działalności Mabion Spółka Akcyjna do sprawozdania finansowego 

za okres od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku 

 

IV.A. Informacje o jednostce 
 
Dane rejestrowe 
 
Nazwa (firma):   Mabion Spółka Akcyjna 
Forma prawna:  spółka akcyjna utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego 
Kraj siedziby:   Polska 
Siedziba:   Kutno 
Adres:    ul. Józefów 9,  99-300 Kutno 
Telefon:   24 3574220 
Telefaks:   24 3551777 
Adres poczty elektronicznej:  info@mabion.eu 
Adres strony internetowej:   www.mabion.eu 
Numer statystyczny REGON:  100343056 
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 775-25-61-383 
 
Prowadzona działalność badawczo-rozwojowa spółki odbywa się również w Łodzi przy ul Fabrycznej 
17 na podstawie umowy długoterminowej dzierżawy. 
 
Przedmiotem działalności Spółki są prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i 
farmacji. 
 
Na dzień 31.12.2011ogólna liczba akcji Mabion Spółka Akcyjna wynosi 6.900.000 (sześć milionów 
dziewięćset tysięcy) akcji, którym odpowiada 8.920.000 (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia 
tysięcy) głosów. 
 
Różnica w liczbie akcji i głosów wynika z uprzywilejowania:  
a) 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii A co do liczby głosów 

przypadających na jedną akcję (2 głosy na jedną akcję); 
b) 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii B co do liczby głosów 

przypadających na jedną akcję (2 głosy na jedną akcję); 
c) 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii C co do liczby głosów 

przypadających na jedną akcję (2 głosy na jedną akcję); 
d) 450.000 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji imiennych serii D co do liczby głosów 

przypadających na jedną akcję (2 głosy na jedną akcję); 
e) 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych serii E co do liczby głosów przypadających na jedną akcję 

(2 głosy na jedną akcję); 
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f) 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych serii F co do liczby głosów przypadających na jedną akcję 
(2 głosy na jedną akcję); 

g) 20.000 (dwudziestu tysięcy) akcji imiennych serii G co do liczby głosów przypadających na 
jedną akcję (2 głosy na jedną akcję). 

 

 
Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów 

akcje zwykłe na okaziciela    4.880.000 70,725% 4.880.000 54,7% 

akcje imienne uprzywilejowane  2.020.000 29,275%    4.040.000 45,3% 

Suma 6.900.000 100%  8.920.000 100% 

 
 

IV.B. Władze spółki 

 
 Rada Nadzorcza  
 
Rada Nadzorcza, zgodnie z §21 Statutu, składa się z pięciu do dziewięciu członków. Na dzień 
sporządzenia sprawozdania Rada Nadzorcza składa się z 7 członków. 
 
W okresie od 1 stycznia 2011 do 22 czerwca 2011 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się 
następująco: 
 
Robert Aleksandrowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Artur Chabowski  - Członek Rady Nadzorczej  
Adam Dubin - Członek Rady Nadzorczej  
Bogdan Manowski - Członek Rady Nadzorczej  
Danuta Pietrucha - Członek Rady Nadzorczej  
Grzegorz Stefański - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Mieczysław Wośko - Członek Rady Nadzorczej  
Jan Dethloff - Członek Rady Nadzorczej 

 
W dniu 22 czerwca Adam Dubin złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 
 
W dniu 5 października Pani Danuta Pietrucha – Członek Rady Nadzorczej powołany przez Bio-Tech 
Consulting Spółka z o.o., złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Jednocześnie, Bio-Tech Consulting 
wykonując swoje uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej powołał z dniem 5 października 
2011 w skład Rady Nadzorczej Mabion Spółka Akcyjna Pana Tadeusza Pietruchę. Spółka informowała 
o tym fakcie w raporcie bieżącym 18/2011. 
 
W okresie od 5 października 2011 roku skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 
 
Robert Aleksandrowicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Artur Chabowski  - Członek Rady Nadzorczej  
Bogdan Manowski - Członek Rady Nadzorczej  
Tadeusz Pietrucha - Członek Rady Nadzorczej  
Grzegorz Stefański - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Mieczysław Wośko - Członek Rady Nadzorczej  
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Jan Dethloff - Członek Rady Nadzorczej 
 
 Zarząd Spółki 
 
Zarząd Spółki, zgodnie z §25 ust. 1 Statutu spółki składa się z nie mniej niż 3 i nie więcej niż 7 
członków. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki jest trzyosobowy. 
 
W okresie od 01.01.2011 do 05.10.2011 skład Zarządu przedstawiał sie następująco:  
 
Maciej Wieczorek - Prezes Zarządu  
Tadeusz Pietrucha - Członek Zarządu  
Jarosław Walczak - Członek Zarządu  
 
W dniu 5 października Pan Tadeusz Pietrucha złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu. 
Jednocześnie, Rada Nadzorcza powołała z dniem 5 października 2011 na Członka Zarządu Pana 
Sławomira Jarosa. Spółka informowała o tym fakcie w raporcie bieżącym 17/2011. 
 
W okresie od 05.10.2011 skład Zarządu przedstawia się następująco: 
 
Maciej Wieczorek - Prezes Zarządu  
Sławomir Jaros - Członek Zarządu  
Jarosław Walczak - Członek Zarządu  
 
 

IV.C. Kluczowe wydarzenia w działalności spółki  w roku 2011 oraz 

przewidywane kierunki rozwoju 

 
Realizacja programu rozwojowego 
 
Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Spółka przedmiotem działalności Spółki jest rozwój, produkcja i 
sprzedaż leków biotechnologicznych, wytwarzanych w technologii humanizowanych przeciwciał 
monoklonalnych. 
 
W okresie objętym raportem Spółka kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad technologią 
otrzymywania i wytwarzania przeciwciał monoklonalnych.  
Po całościowej ocenie wyników procesu zwiększania skali produkcji zarząd spółki podjął decyzję o 
rozpoczęciu transferu technologii wytwarzania MabionCD20 do laboratoriów w Łodzi. Podstawą 
decyzji było potwierdzenie, że lek MabionCD20 wytworzony w warunkach przemysłowych zachowuje 
się w testach funkcjonalnych, biologicznych i fizykochemicznych identycznie do leku referencyjnego 
 
W czerwcu 2011 podpisano umowy z ośrodkami prowadzonymi badania na zlecenie w zakresie 
rozpoczęcia prac przygotowawczych (przygotowania szczegółowych protokołów badania klinicznego): 
 

 z Assign Group w zakresie badania klinicznego porównującego lek MabionCD20 z lekiem 
referencyjnym MabThera (firmy Roche) we wskazaniu Chłoniaki nieziarnicze 

 z KCR w zakresie badania klinicznego porównującego lek MabionCD20 z lekiem 
referencyjnym MabThera (firmy Roche) we wskazaniu Reumatoidalne Zapalenie Stawów. 
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Spółka informowała o tym w raportach bieżących 9/2011 i 10/2011. 
 
Dla pełniejszego skonkretyzowania zakresu danych jakościowych i nieklinicznych oraz zakresu 
programu klinicznego dla leku MabionCD20 Spółka przeprowadziła procedurę Scientific Advice w 
Europejskim Urzędzie ds. Leków (EMA). Procedura została rozpoczęta w sierpniu 2011 i zakończyła 
się w grudniu 2011 r. W trakcie procedury spółka przedstawiła posiadane wyniki wykonanych badań 
jakościowych i nieklinicznych, uzyskując w zdecydowanej części akceptację dla przyjętych rozwiązań. 
Różnice dotyczyły sugerowanego przez ekspertów EMA odnośnie zmniejszenia zakresu badań na 
zwierzętach (w porównaniu z zakresem proponowanym przez Spółkę). 
W zakresie programu klinicznego, który początkowo miał się składać z 3 badań: badanie I fazy u 
zdrowych ochotników, badanie II fazy u pacjentów z chłoniakami oraz badanie III fazy u pacjentów z 
reumatoidalnym zapaleniem stawów, spółka wspólnie z ekspertami EMA wypracowała program 
kliniczny składający się z dwóch badań III fazy (jedno u pacjentów z chłoniakami i drugie u pacjentów 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów). Oba badania będą miały znaczną komponentę 
farmakokinetyczną. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym 22/2011. 
 
Drugi projekt MabionHER2 był w trakcie rozwoju metod analitycznych, i szczegółowych potwierdzeń 
funkcjonalnych i biologicznych otrzymanego rekombinowanego białka w tym potwierdzeń 
biopodobieństwa. Prowadzone prace są zgodne z przyjętym harmonogramem. 
 
Pozostałe projekty  
Dla kolejnych dwóch własnych projektów spółki: leku MabionEGFR, przeciwciało monoklonalne 
stosowane w nowotworach jelita grubego oraz głowy i szyi, oraz leku MabionVEGF, przeciwciało 
monoklonalne stosowane w nowotworach płuc, piersi, okrężnicy oraz nerki rozpoczęto etap rozwoju 
komórkowego.  
Spółka prowadziła również 3 projekty badawcze dla klientów zewnętrznych w zakresie zastosowania 
własnych technologii Mabion S.A. do wytwarzania rekombinowanych białek, które w przyszłości 
mogą być zastosowane w celach terapeutycznych jako leki biotechnologiczne. 
 
Centrum Badawczo-Rozwojowe na terenie ŁSSE 
 
Spółka zakończyła budowę i uruchomienie pilotowej instalacji technologicznej w laboratoriach 
zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy Fabrycznej 17. Stworzone zaplecze techniczne umożliwia 
wytworzenie leku (w tym MabionCD20 i MabionHER2) do badań klinicznych, przy czym zakres 
przygotowania leku obejmuje wszystkie etapy: biofermentację, oczyszczanie i przygotowanie formy 
gotowej w postaci fiolek z roztworem do wlewów. 
W grudniu 2011 Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał zezwolenie na wytwarzanie produktów 
leczniczych do badań klinicznych; zezwolenie dotyczy zarówno wytwarzania substancji aktywnych – 
białek rekombinowanych (przeciwciał monoklonalnych i innych białek w różnych systemach 
ekspresji) jak form farmaceutycznych sterylnych – gotowych leków. Spółka informowała o tym w 
raportach okresowych 12/2011 i 23/2011. 
 
W laboratoriach zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy Fabrycznej stworzono zaplecze analityczne i do 
badań in vivo, poprzez zakup urządzeń i aparatury badawczej. 
 
 Dofinansowanie w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 
 
Spółka realizuje projekt rozwoju (w tym klinicznego) i wdrożenia leku MabionCD20, przeciwciała 
monoklonalnego stosowanego w nowotworach krwi, dla którego uzyskała wsparcie w 2010 r. 
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Całkowita wartość projektu to 74,8 mln PLN, wartość dofinansowania to 39,7 mln PLN a czas 
realizacji to lata 2010-2014. 
 
W październiku 2011 PARP przyznał Spółce wsparcie realizacji projektu dotyczącego rozwoju (w tym 
klinicznego) i wdrożenia technologii otrzymywania nowoczesnych analogów ludzkiej insuliny. 
Całkowita wartość projektu to 30,4 mln PLN, wartość dofinansowania to 24,1 mln PLN a czas 
realizacji to lata 2011-2015. Do realizacji projektu Spółka może zaliczać wydatki kwalifikowane i 
zgodne z harmonogramem a poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. od kwietnia 
2011 r. 
 
Spółka prowadziła starania w procedurze odwoławczej o uzyskanie decyzji dotyczącej 
dofinansowania rozwoju i wdrożenia leku stosowanego w leczeniu raka piersi MabionHER2 (wartość 
projektu zbliżona do wartości projektu MabionCD20) i leku stosowanego w leczeniu raka jelita 
grubego MabionEGFR (całkowita wartość projektu 36 mln PLN, kwota dofinansowania 28,3mln PLN, 
termin realizacji 2011-2015). 
W trakcie procedury odwoławczej pozostają dwie decyzje dotyczące dofinansowania technologii 
wytwarzania przeciwciał monoklonalnych MabionHER2 oraz MabionVEGF.   
 
 

IV.D. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
 
 
Poniżej przedstawiono podstawowe wartości ekonomiczne z rachunku wyników Spółki za lata 2010 i 
2011. 
 

Wyszczególnienie 31.12.2011 1.01-31.12.2010 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 10 678 010.87 3 084 918.25 

Koszty działalności operacyjnej 12 718 268.02 2 706 216.95 

Zysk (strata) ze sprzedaży  -2 040 257.15 378 701.30 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 867 722.20 376 945.83 

Podatek dochodowy 86 138.00 34 686.00 

Zysk (strata) netto  -1 354 037.30 471 449.73 

 
Przychody netto ze sprzedaży wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim ponad 3.5-krotnie, 
Pomimo znaczącego wzrostu sprzedaży Spółka zanotowała stratę netto, co jest z kolei  spowodowane 
ponad 5-ciokrotnym wzrostem kosztów działalności operacyjnej. Na wzrost kosztów działalności 
operacyjnej największy wpływ miał wzrost kosztów usług obcych oraz zużycie materiałów i energii, 
odzwierciedlający zwiększanie skali prowadzonej działalności. Istotnie wzrosły również koszty 
wynagrodzeń i związane z nimi do kwoty przeszło 1 mln zł w 2011 z wartości ok 500 tys. zł w roku 
2010. Wzrost kosztów wynagrodzeń odzwierciedla zwiększenia zatrudnienia w Spółce. 
 
Majątek Spółki oraz źródła jego finansowania przedstawiono w tabelach poniżej. 
 

Aktywa 31.12.2011 1.01-31.12.2010 

Wartości niematerialne i prawne 0.00 0.00 

Rzeczowe aktywa trwałe 5 213 696.57 2 843 804.51 

Należności długoterminowe 110 138.44 110 138.44 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 326 021.82 1 698 082.96 

Inwestycje długoterminowe 0.00 0.00 
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Razem aktywa trwałe 16 649 856.83 4 652 025.91 

Zapasy 49 479.50 16 169.34 

Należności krótkoterminowe 1 743 013.33 1 036 845.99 

Inwestycje krótkoterminowe 8 234 920.37 17 469 451.23 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 264 486.08 264 241.72 

Razem aktywa obrotowe 10 291 899.28 18 786 708.28 

Razem aktywa 26 941 756.11 23 438 734.19 

 
Wartość majątku Spółki wzrosła o 15%. Największy udział miały aktywa trwałe (61.8%), w których 
dominujący udział miały długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (62%) oraz rzeczowe aktywa 
trwałe (31%). Wartość aktywów trwałych wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim blisko 
czterokrotnie. 
Aktywa obrotowe stanowiły 38.2% majątku Spółki, a najpoważniejszą pozycję aktywów obrotowych 
stanowiły środki pieniężne oraz należności krótkoterminowe. 
 

Pasywa 31.12.2011 31.12.2010 

Kapitał podstawowy 690 000.00 690 000.00 

Kapitał zapasowy 21 278 311.11 21 132 587.25 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -249 072.11 -574 797.98 

Zysk (strata) netto -1 354 037.30 471 449.73 

Kapitał własny 20 365 201.70 21 719 239.00 

Rezerwy na zobowiązania 63 366.33 21 422.55 

Zobowiązania długoterminowe 19 532.55 39 375.55 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 483 890.40 1 656 628.67 

Rozliczenia międzyokresowe 5 009 765.13 2 068.42 

Razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 576 554.41 1 719 495.19 

Pasywa razem 26 941 756.11 23 438 734.19 

 
W związku ze stratą netto w 2011 r. kapitały własne Spółki uległy obniżeniu o ok 6% w porównaniu z 
rokiem poprzednim. Udział kapitału własnego w pasywach Spółki wynosił ok 75% i uległ zmniejszeniu 
o 17 pp w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział kapitału obcego w finansowaniu Spółki wynosił 
blisko 25% i był wyższy o ok. 18 pp. W porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost udziału kapitału 
obcego wynika z realizacji programów dofinansowanych ze środków pomocowych. 
 
 

IV.E. Ryzyka wpływające na działalność prowadzona przez spółkę  
 
 

Ryzyko związane z rynkiem 
Celem Spółki jest wprowadzenie leków biopodobnych do leków referencyjnych, których obecny 
rynek jest bardzo atrakcyjny i zdaniem Spółki powinien zwiększyć się w momencie wprowadzenia 
leków biopodobnych spółki na rynek. Istnieje ryzyko, iż w przypadku wycofania tychże leków 
referencyjnych z rynku lub zastąpienia ich innymi lekami, leki biopodobne  Spółki nie znajdą 
nabywców lub ich rynek będzie znacznie ograniczony w stosunku do obecnego i planowanego rynku 
na te leki. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rynek leków referencyjnych i w celu ograniczenia tego 
ryzyka jest gotowy do podjęcia prac nad innymi lekami biopodobnymi. 
 
Ryzyko związane z konkurencją 
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Celem Spółki jest wprowadzenie leków biopodobnych do leków referencyjnych, które są chronione 
patentami o znanym okresie obowiązywania. Spółka planuje wprowadzić swoje leki biopodobne po 
zakończeniu okresu obowiązywania tychże patentów. Istnieje ryzyko, iż poza Spółką będą inne 
podmioty konkurencyjne, które będą również gotowe do wprowadzenia leków biopodobnych do tych 
samych leków referencyjnych, co oznaczać będzie zwiększenie konkurencji na rynku leków 
biopodobnych, które mają być wytwarzane przez Spółki. Spółka nie jest w stanie przewidzieć liczby 
podmiotów konkurencyjnych, jednakże pojawienie się takich podmiotów stwarza ryzyko dodatkowej 
konkurencji dla Spółki (np. konkurenci mogą szybciej wprowadzić swoje produkty na rynek, 
wprowadzić leki o niższej cenie itd.) i ograniczenia zdolności osiągnięcia zaplanowanego udziału w 
rynku oraz zmiany wysokości marż. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rynek leków 
biotechnologicznych i zapowiedzi innych producentów o wprowadzaniu leków na rynek. Zdaniem 
Spółki rynek leków referencyjnych jest na tyle duży i atrakcyjny, iż będzie miejsce na produkty Spółki. 
Ponadto Spółka poprzez posiadanie własnej technologii i planowanych niskich kosztów wytwarzania 
leków będzie gotowa do zdobycia udziałów w rynku, na którym obecni będą konkurenci z lekami 
biopodobnymi. 
 
Ryzyko związane z procesem badawczo-rozwojowym 
Branża biotechnologiczna, a szczególnie wytwarzanie nowoczesnych leków biopodobnych wiąże się z 
wysokimi nakładami na badania i rozwój, od których wyników zależy możliwość wprowadzenia leków 
na rynek, ale także wydajność procesów i co za tym idzie koszty wytwarzania leków. Spółka większość 
pozyskiwanych do tej pory i planowanych do pozyskania środków finansowych wykorzystuje na 
badania i rozwój. Istnieje ryzyko, iż cześć lub wszystkie cele prac naukowych nie zostaną osiągnięte w 
planowanych zakresie, co spowoduje brak możliwości odzyskania znacznych lub wszystkich środków 
poniesionych na te badania, co może istotnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki i możliwości 
realizacji planów strategicznych. Zdaniem Spółki ryzyko to jest ograniczone, ponieważ dotychczasowe 
wyniki prac badawczych  potwierdzają możliwość wytworzenia leków biopodobnych przez Spółkę. 
 
 
Ryzyko związane z procesem produkcyjnym 
Jednym z istotniejszych elementów wytwarzania leków biotechnologicznych jest proces produkcyjny, 
który musi być prowadzony według wcześniej zaplanowanych parametrów, to jest spełniać wymogi 
formalne takie jak atesty, zezwolenia itd., utrzymywać właściwości leków i zaplanowany poziom 
kosztów produkcji. Istnieje ryzyko, iż przy przejściu na poziom przemysłowy niektóre parametry nie 
zostaną zachowane, co wiązałoby się z ryzykiem niemożliwości realizacji części planów Spółki. 
Ponadto z procesem produkcyjnym wiąże się ryzyko awarii przemysłowej. W celu ograniczenia ryzyka 
związanego z procesem produkcyjnym, spółka zleciła doświadczonej zagranicznej firmie zewnętrznej 
nadzór nad uruchomieniem na rzecz Spółki produkcji leków na skalę pół przemysłową i przemysłową 
oraz zachowanie w spółce i drugim niezależnym kontrolowanych miejscu poza terenem Polski  
pierwotnej serii materiału biologicznego służącego do produkcji leków tak, aby produkcja mogła 
zostać wznowiona u dowolnego producenta w przypadku awarii przemysłowej. 
 
Ryzyko związane z dostawcami 
Spółka w ramach prowadzonej działalności polega na dostawach od jednego producenta niektórych 
materiałów i odczynników biologicznych, urządzeń medycznych itd., co wiąże się z ryzykiem 
ograniczenia, wstrzymania lub zaprzestania działalności Spółki w przypadku ograniczenia lub 
zaprzestania dostaw od tych dostawców. Zarząd Spółki w celu ograniczenia tego ryzyka, stara się nie 
ograniczać do jednego dostawcy lub w przypadku takiej konieczności ustala alternatywnego 
dostawcę. 
 
Ryzyko związane z przechowywaniem materiału biologicznego 
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W swojej działalności Spółka uzależniony jest od wykorzystywania materiału biologicznego 
wytwarzanego w ramach swojej działalności – jak i dostarczanego przez firmy zewnętrzne. Duże 
znaczenie ma wyselekcjonowanie komórek, które będą stanowiły podstawę do dalszej produkcji 
leków w zwiększonej skali, w celu wykonania badań klinicznych i uzyskania serii do sprzedaży. Istnieje 
ryzyko, iż materiał biologiczny zewnętrzny będzie niskiej jakości lub wytworzony przez Spółki ulegnie 
uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku nieprzewidzianych i nagłych okoliczności, co może negatywnie 
wpłynąć na realizację planowanych wyników finansowych. W celu ograniczenia tego ryzyka, Spółka 
nawiązał współpracę ze sprawdzonymi na rynku dostawcami, kontroluje jakość dostaw oraz 
przechowuje materiał biologiczny w specjalistycznych urządzeniach przy zastosowaniu monitoringu i 
dwóch niezależnych źródeł zasilania. 
 
Ryzyko związane z harmonogramem  prac 
Osiągnięcie celu strategicznego Spółki, jakim jest rejestracja i wprowadzenie leków biopodobnych na 
rynek po wygaśnięciu patentów na leki, wiąże się z koniecznością realizacji szczegółowego 
kilkuletniego harmonogramu prac opracowanego przez Spółki. Istnieje ryzyko opóźnienia lub 
całkowitej nierealizacji założonego harmonogramu prac przez Spółki. Zarząd Spółki nadzoruje 
realizację harmonogramu, który od powstania Spółki jest realizowany zgodnie z przyjętymi 
założeniami, niemniej z uwagi na czynniki ryzyka, których większość ma wpływ na możliwość realizacji 
harmonogramu, nie jest w stanie zagwarantować ciągłą dalszą jego realizację wg przyjętego 
harmonogramu i założeń. Opóźnienie w realizacji harmonogramu prac może negatywnie skutkować 
na wyniki finansowe Spółki. 
 
Ryzyko związane z badaniami klinicznymi 
Jednym z istotnych etapów prac związanych z przygotowaniem do rejestracji i wprowadzeniem leków 
na rynek są badania kliniczne na pacjentach. Istnieje ryzyko nieuzyskania planowanych wyników 
badań klinicznych, co może spowodować możliwość dodatkowych badań klinicznych lub opracowania 
nowej próbki leków do badań, co z kolei może negatywnie wpłynąć na realizację planowanych 
wyników finansowych. 

 
Ryzyko związane z rejestracją leków 
Podstawowym celem Spółki jest wprowadzenie leków biopodobnych w pierwszej kolejności na rynek 
Unii Europejskiej, a następnie na rynek w USA, co wiąże się z obowiązkiem rejestracji leków w 
urzędach rejestrujących leki – odpowiednio EMEA i FDA. W związku z tym iż leki biopodobne są nową 
generacją leków i nie ma obecnie wielu leków biopodobnych zarejestrowanych w tych instytucjach, 
istnieje ryzyko, iż z wielu powodów (np. zmiany proceduralne, błędy w dokumentacji lub nieznanie 
wyników prac) proces rejestracji może się nie odbyć w zaplanowanym terminie lub rejestracja nie 
będzie możliwa, co negatywnie wpłynie na możliwość realizacji planów Spółki, możliwość znacznego 
zwiększenia kosztów i jego wyników finansowych np. poprzez wymóg przeprowadzenia dodatkowych 
badań klinicznych, zmiany lub ograniczenia zastosowania leku, wystąpienia dodatkowych efektów 
ubocznych itd. W celu ograniczenia tego ryzyka, Spółka od rozpoczęcia prac współpracuje z EMEA w 
kwestii przestrzegania wytycznych i procedur związanych z procesem rejestracji leków 
biopodobnych. Dodatkowo spółka  monitoruje rozwój wytycznych FDA w zakresie rejestracji leków 
biopodobnych na terenie Stanów Zjednoczonych. 
 
Ryzyko wynalezienia i wprowadzenia innych leków przeciw schorzeniom poddawanym terapiom z 
wykorzystaniem leków Mabion  
Farmacja i biotechnologia są bardzo dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki, gdzie duże 
nakłady są dedykowane w celu wynalezienia nowych leków i terapii do walki z nowotworami. W 
związku z tym istnieje ryzyko wynalezienia innych metod leczenia – np. szczepionek, które byłyby 
wykorzystywane przeciw schorzeniom poddawanym terapiom z wykorzystaniem przyszłych leków 
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wytwarzanych przez Spółki. Zdaniem zarządu Spółki ryzyko takie jest bardzo ograniczone, niemniej 
zarząd Spółki na bieżąco monitoruje postępy naukowe dotyczące nowych terapii i leków w 
schorzeniach, przy których wykorzystywane mają być leki Spółki. 
 
Ryzyko związane z pozyskaniem i utratą kluczowych pracowników oraz ze wzrostem kosztów pracy 
Jednym z podstawowych zasobów Spółki są pracownicy o dużym doświadczeniu i dorobku. 
Możliwość realizacji planów Spółki zależy od pozyskania i utrzymania wysokiego poziomu 
pracowników. W związku z tym, iż branża biotechnologiczna jest konkurencyjna, istnieje popyt na 
pracowników z doświadczeniem, co oznacza, że rekrutacja pracowników do pracy w Mabion jest 
procesem utrudnionym oraz że pracownicy Mabion są narażeni na działania konkurencji, co wiąże się 
z ryzykiem utraty pracowników przez Spółki, co z kolei może mieć negatywny wpływ na możliwość 
realizacji planów przez Spółki i jego wyniki finansowe. Ponadto konkurencyjność na rynku pracy w 
branży biotechnologicznej może spowodować, iż Spółka w celu utrzymania atrakcyjnych warunków 
pracy dla swoich pracowników będzie podnosił koszty pracy ponad zaplanowany uprzednio poziom. 
Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę z tego ryzyka i podejmuje kroki w celu jego ograniczenia, poprzez 
stworzenie atrakcyjnych warunków pracy w ramach zaplanowanego poziomu kosztów pracy, 
stwarzając możliwości rozwoju zawodowego i naukowego dla pracowników oraz planuje również 
wdrożyć plan lojalnościowy dla kluczowych pracowników. 
 
Ryzyko niepożądanych lub nieuczciwych zachowań obecnych lub byłych pracowników Spółki lub 
osób trzecich 
Spółka prowadząc działalność gospodarczą i zatrudniając pracowników ponosi ryzyko niepożądanych 
lub nieuczciwych zachowań swoich obecnych lub byłych pracowników lub osób trzecich. Zarząd 
Spółki w celu ograniczenia tego ryzyka, prowadzi bezpośredni nadzór nad rekrutacją pracowników 
oraz nadzoruje wykonywanie wewnętrznych procedur dotyczących zachowań pracowników. 
 
Ryzyko związane z atestami na urządzenia i budynek 
Istotnym czynnikiem w działalności Spółki są warunki pracy i wymagania z tym związane, zwłaszcza 
dotyczące atestów i certyfikatów dotyczących urządzeń i pomieszczeń, w których prowadzona jest 
działalność Spółki. Zdaniem zarządu Spółki, istnieje ryzyko, iż w przyszłości atest dla laboratorium tj. 
dla urządzeń i pomieszczeń może zostać wstrzymany lub nie przyznany, co może wpłynąć negatywnie 
na działalność Spółki i jego wyniki finansowe. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka na bieżąco 
monitoruje wymagania w tym zakresie, tak aby spełnione zostały wymagania dotyczące urządzeń i 
pomieszczeń, w których prowadzone są prace Spółki. 
 
Ryzyko związane z ochroną wartości intelektualnych 
Niektóre aspekty działalności Spółki mogą podlegać ochronie praw intelektualnych. Spółka będzie 
podejmował starania, aby tę działalność chronić w Polsce i za granicą. Istnieje jednak ryzyko, iż 
niedopatrzenia lub błędy w tej dziedzinie mogą skutkować reakcją rynku i konkurencji (np. próby 
kopiowania rozwiązań lub technologii), co może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki i jego 
wyniki finansowe. Ponadto istnieje ryzyko, iż mimo ochrony praw intelektualnych zagranicą, 
konkurenci (z krajów gdzie ochrona praw intelektualnych jest słabo rozwinięta i jej egzekwowanie 
ograniczone) będą próbować kopiować produkty lub technologię Spółki mimo prawnego zakazu w 
tymże kraju. 
 
Ryzyko związane z pozyskaniem środków z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
programów UE oraz innych programów wsparcia 
Jednym ze źródeł finansowania działalności Spółki są środki publiczne z źródeł takich jak Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Unia Europejska (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) itp. 
których pozyskanie i wykorzystanie wiąże się z przestrzeganiem przepisów i umów wiążących Spółki. 
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Istnieje ryzyko, iż Spółce nie uda się pozyskać środków z tychże źródeł lub w przypadku ich pozyskania 
nie zostaną one wykorzystane zgodnie z warunkami odpowiednich umów, co wiąże się z możliwością 
konieczności zwrotu uzyskanych środków i zapłaty odsetek, co może negatywnie wpłynąć na sytuację 
finansową Spółki i możliwość realizacji jego planów strategicznych. 
 
Ryzyko związane z prowadzeniem innowacyjnej działalności 
Działalność Spółki związana jest z bardzo nowoczesną i innowacyjną dziedziną nauki, co mimo 
doświadczenia zarządu i pracowników Spółki, wiąże się z ryzykiem powstania obszarów ryzyka 
nieujętych w dotychczasowych założeniach i planach Spółki. 
 
Ryzyko wizerunkowe 
Spółka prowadząc swoją działalność na rynku biofarmaceutycznym, uzależniony jest od wizerunku, 
zwłaszcza wśród odbiorców końcowych swoich produktów. Pogorszenie wizerunku może negatywnie 
wpłynąć na poziom realizowanej sprzedaży i wyników spółki. Zarząd Spółki przykłada należytą wagę 
do kwestii wizerunku i podejmuje odpowiednie kroki do wzmocnienia pozytywnego wizerunku spółki 
i jego utrzymania w przyszłości. 

 
Ryzyko związane z czynnikami makroekonomicznymi 
Działalność Spółki jest związana z sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie, a zwłaszcza rozwoju 
branży farmaceutycznej. Istnieje wiele czynników makroekonomicznych, które mają i będą miały 
wpływ na wyniki finansowe Spółki. Do najbardziej istotnych można zaliczyć poziom PKB, poziom 
średniego wynagrodzenia, poziom podatków, poziom inflacji, poziom nakładów na ochronę zdrowia 
itd. w odniesieniu do poszczególnych krajów, na których rynkach Spółka planuje sprzedaż swoich 
leków. Istnieje ryzyko, iż pogorszenie się jednego lub wielu czynników makroekonomicznych może 
wpłynąć negatywnie na wyniki finansowe Spółki. 
 
Ryzyko kursowe 
Spółka dokonuje zakupów większości sprzętu laboratoryjnego i odczynników w Euro i w USD. W 
związku z tym, istnieje ryzyko wahań kursu EUR/PLN i USD/PLN, co może mieć wpływ na ostateczny 
poziom nakładów inwestycyjnych Spółki. Będzie ono ograniczane poprzez zwiększanie realizacji 
sprzedaży Spółki głównie w Euro i USD. 

 
Ryzyko związane z regulacjami prawnymi i możliwością ich zmiany 
Podstawowe znaczenie dla przyszłych wyników działalności Spółki będzie miało dopuszczenie do 
obrotu leków biotechnologicznych, nad którymi Spółka prowadzi badania. Leki biotechnologiczne 
dopuszczane są do obrotu w ramach tzw. procedury scentralizowanej, co oznacza, że decyzję o 
dopuszczeniu podejmuje Komisja Europejska i decyzja ta jest podstawą dopuszczenia tych leków do 
obrotu na obszarze wszystkich państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Zasady dopuszczenia 
leków do obrotu w ramach wspomnianej procedury scentralizowanej reguluje Rozporządzenie (WE) 
Nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r., ustanawiające wspólnotowe 
procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów 
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków. Nie można 
wykluczyć, że ewentualna zmiana tej regulacji w przyszłości wpłynie niekorzystnie na możliwość 
dopuszczenia do obrotu leków biotechnologicznych, nad którymi Spółka prowadzi badania i które 
zamierza wprowadzić do obrotu. 
 
Ryzyko związane ze sporami dotyczącymi praw własności przemysłowej i intelektualnej 
Spółka prowadzi działalność w obszarze, w którym istotne znaczenie mają regulacje dotyczące praw 
własności przemysłowej i intelektualnej, i ich ochrony. 
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Na dzień sporządzenia sprawozdania nie toczone są żadne postępowania w zakresie naruszenia praw 
własności przemysłowej i intelektualnej. Spółka zamierza prowadzić działalność w taki sposób, by nie 
naruszyć praw osób trzecich w tym zakresie. Nie można jednak wykluczyć, iż przeciwko Spółce będą 
wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczące naruszenia przez Spółki praw własności 
przemysłowej i intelektualnej, w szczególności na etapie prac badawczych oraz na etapie uzyskiwania 
pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych Spółki do obrotu. Wysunięcie takich roszczeń, 
nawet jeżeli będą one bezzasadne, może niekorzystnie wpłynąć na czas potrzebny dla uzyskania 
wspomnianego pozwolenia, a obrona przed takimi roszczeniami może wiązać się z koniecznością 
ponoszenia znacznych kosztów, co w efekcie może negatywnie wpłynąć na wyniki Spółki. 
 
Ryzyko związane z możliwością ujawnienia tajemnic handlowych Spółki 
Realizacja planów Spółki może być uzależniona od zachowania w tajemnicy będących w posiadaniu 
Spółki informacji poufnych, w szczególności informacji dotyczących badań prowadzonych przez Spółki 
oraz procesów technologicznych. Nie można wykluczyć, że informacje te zostaną ujawnione i 
wykorzystane przez osoby współpracujące z Spółką, w szczególności przez jego pracowników i że 
efektem ujawnienia tych informacji będzie ich wykorzystanie przez podmioty prowadzące działalność 
konkurencyjną w stosunku do Spółki. W takiej sytuacji środki obrony praw Spółki, w szczególności 
przysługujące Spółką roszczenia, mogą się okazać niewystarczające dla ochrony Spółki przed 
negatywnymi skutkami takich zdarzeń. 
 

IV.F. Zdarzenia po dniu bilansowym 
 
 
W dniu 02.02.2012 miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie z PARP dotyczącej rozwoju (w 
tym klinicznego) i wdrożenia technologii otrzymywania nowoczesnych analogów ludzkiej insuliny. 
Począwszy od stycznia 2012 spółka rozpoczęła proces przygotowania i przeprowadzeniu publicznej 
nowej oferty akcji. W tym celu w 10.02.2012 podpisano umowę z Mercurius Financial Advisors sp z 
o.o., w zakresie doradztwa przy przygotowaniu i przeprowadzeniu publicznej oferty akcji. W dniu 
23.03 2012 zarząd spółki podpisał umowę z Kancelarią Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz sp. 
Kom. w zakresie kompleksowego doradztwa prawnego przy przeprowadzeniu nowej emisji akcji 
spółki oraz wprowadzenia akcji spółki na rynku regulowanym GPW.   W dniu 04.04.2012 odbyło się 
NWZA, na którym podjęto uchwałę dot. emisji do 2.600.000 akcji serii J a także dopuszczenia do 
obrotu na rynku regulowanym GPW akcji serii I i J. 
W dniu 21.02.2012 miało miejsce podpisanie umowy przedwstępnej dotyczące zakupu działki 
inwestycyjnej w ŁSSE, kompleks Konstantynów Łódzki o powierzchni ok. 1,9 ha. pod budowę 
kompleksu naukowo-przemysłowego. W dniu 20.04.2012 miało miejsce podpisanie umowy 
warunkowej zakupu ww. działki, w której zgodnie z prawem warunkiem spełniającym jest 
odstąpienie od prawa pierwokupu nabycia działki przez ŁSSE. 
 
Kutno, 23.04.2012 r. 
 
Maciej Wieczorek            Jarosław Walczak                     Sławomir Jaros 

Prezes Zarządu                Członek Zarządu                        Członek Zarządu 

 

                                                                                                                                                                                                                  



 

 

49 

MABION RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK 

 

 
V. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 

Zarząd Spółki Mabion SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 

finansowe za rok obrotowy 2011 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 

przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i 

jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a sprawozdanie z 

działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji w tym opis podstawowych zagrożeń i 

ryzyk.  

Kutno, 5 czerwca 2012 roku 

                                                                                                                                      

Maciej Wieczorek               Jarosław Walczak               Sławomir Jaros 

Prezes Zarządu                          Członek Zarządu                      Członek Zarządu 

 

VI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYBORZE BIEGŁEGO REWIDENTA 
 
 
 
Zarząd Spółki Mabion SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych,  dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany 

zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania 

tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o 

badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.    

Kutno, 5 czerwca 2012 roku 

                                                                                                                               

Maciej Wieczorek               Jarosław Walczak           Sławomir Jaros 

Prezes Zarządu                          Członek Zarządu                   Członek Zarządu 
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VII. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA 

 
 
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej 

Mabion S.A. 

Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Mabion S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 

9, na które składają się: 

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 26 941 756,11 zł; 

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku 

wykazujący stratę netto w wysokości 1 354 037,30 zł; 

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1  stycznia 2011  roku do dnia 31 grudnia 

2011 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 1 354 037,30 zł; 

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w 

okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 9 234 530,86 zł; 

- dodatkowe informacje i objaśnienia. 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. 

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie 

finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą o rachunkowości". 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania 

zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno 

przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik 

finansowy Spółki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego 

sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

1 /          rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, 



 

 

51 

MABION RAPORT ROCZNY ZA 2011 ROK 

2/          krajowych  standardów  rewizji   finansowej,   wydanych   przez  Krajową  Radę   Biegłych 

Rewidentów w Polsce. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać 

racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.                         

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad 

(polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób 

wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w 

sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii. 

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: 

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i 

finansowej Spółki Mabion Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2011 roku, jak też jej wyniku 

finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, 

- zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz 

na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i 

postanowieniami statutu spółki. 

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o 

rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, 

są z nim zgodne. 

Warszawa, dnia 7 maja 2012 roku 

BDO Sp. z o.o. 

ul. Postępu 12 

02-676 Warszawa 

 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 
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Raport z badania sprawozdania finansowego 

Mabion Spółka Akcyjna 

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 

 

SPIS TREŚCI 

I.  CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU                                                                                                              

II.  ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI                                                                                                           

III.  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU                                                                                                

 

I.       CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU 

1. Dane identyfikujące Spółkę 

1.1.  Nazwa i forma prawna 

Spółka działa pod firmą Mabion Spółka Akcyjna. 

1.2.  Siedziba Spółki 99-300 Kutno, ul. Józefów 9. 

1.3.  Przedmiot działalności 

Zgodnie z wpisem do rejestru przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: 

-  prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, 

-  prowadzenie prac badawczo - rozwojowych w dziedzinie nauk biologicznych i środowiska 

naturalnego, 

-  prowadzenie prac badawczo   rozwojowych w dziedzinie nauk chemicznych, 

-  produkcja leków i preparatów farmaceutycznych, 

-  produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych. 

1.4.  Podstawa działalności 

Mabion S.A. działa na podstawie: 

-  Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 4 czerwca 2009 r. (Rep. A Nr 

4726/2009 z późniejszymi zmianami), 

-     Kodeksu spółek handlowych. 
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1.5.  Rejestracja w Sądzie Gospodarczym 

Spółka Mabion S.A. w dniu 29 października 2009 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 

0000340462. 

1.6.  Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym  

NIP                       7752561383 

REGON                 100343056 

1.7.  Wysokość kapitału własnego i zmiany kapitału zakładowego w badanym okresie 

Na dzień 31 grudnia 2011 r. kapitał akcyjny Spółki wynosił 690 000,00 zł i dzielił się na 6.900.000 akcji 

o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Na 31  grudnia 2011   roku akcjonariat Spółki powyżej  10% głosów na Walnym Zgromadzeniu,  

zgodnie z informacją Zarządu przedstawiał się następująco: 

 

akcjonariusz liczba akcji liczba głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy 

Genexo Sp. z o.o. 1 313 738 1 796 588 

Celon Pharma Sp. z o.o. 1 212 105 1 694 955 

Polfarmex S.A. 1 210 483 1 693 333 

Biomed S.A. 450 000 900 000 

Na kapitał własny Spółki na 31 grudnia 2011 roku składały się ponadto: 

-   kapitał zapasowy 21 278 311,11 zł 

-   strata z lat ubiegłych -249 072,11 zł 

-   strata netto roku bieżącego -1 354 037,30 zł 

Łącznie kapitał własny na 31 grudnia 2011 roku wynosił 20 365 201,70 zł. 

1.8.  Zarząd Spółki 

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku członkami Zarządu byli: 

- Maciej Wieczorek                                  - Prezes Zarządu 

- Jarosław Kazimierz Walczak                 - Członek Zarządu 
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- Sławomir Jaros                                      - Członek Zarządu 

W ciągu okresu objętego badaniem oraz do dnia wydania opinii, nastąpiły zmiany w składzie Zarządu 

Spółki. 

W dniu 5 października 2011r. Pan Tadeusz Pietrucha złożył rezygnację z funkcji członka Zarządu. Tego 

samego dnia Rada Nadzorcza uchwałą nr 1 /X/2011 powołania na członka Zarządu Sławomira Jarosa. 

1.9.   Rada Nadzorcza 

Na dzień 31 grudnia 2011 w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 

- Artur Chabowski 

- Bogdan Manowski 

- Mieczysław Wośko 

- Grzegorz Stefański 

-  Robert Aleksandrowicz 

- Jan Dethloff 

- Tadeusz Pietrucha 

W badanym okresie skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. 

22 czerwca 2012r. pan Adam Dubin złożył rezygnację z pełnionej funkcji. 

5 października 2012r. pani Danuta Pietrucha złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Tego samego dnia 

w skład Rady Nadzorczej został powołany pan Tadeusz Pietrucha. 

1.10.  Zatrudnienie 

Na 31 grudnia 2011 spółka zatrudniała 22 osoby. 

1.11.  Informacja o jednostkach powiązanych 

Spółka nie jest jednostką dominującą i nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego. 

 

2. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe 

Przedmiotem  badania było sprawozdanie finansowe Mabion S.A.  sporządzone za  rok obrotowy od 1 

stycznia do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące: 

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 
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- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę 26 941 756,11 zł; 

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1  stycznia 2011  roku do dnia 31  grudnia 2011  roku 

wykazujący stratę netto w wysokości 1 354 037,30 zł; 

- zestawienie   zmian   w   kapitałę   własnym   za   okres   od   dnia   1   stycznia   2011   roku   do   dnia 

31 grudnia 2011 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę  1 354 037,30 zł; 

- rachunek   przepływów   pieniężnych   wykazujący   zmniejszenie   stanu   środków   pieniężnych   

netto w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 9 234 530,86 zł; 

- dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 

Badanie sprawozdania finansowego Spółki Mabion S.A. za 2011 rok zostało przeprowadzone przez 

BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, podmiot uprawniony do badania sprawozdań 

finansowych, wpisany na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 3355. 

Wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorczej badanej Spółki na podstawie uchwały nr 

2/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku. 

Badanie zostało przeprowadzone na podstawie umowy o badanie z 28 lutego 2012 roku, w terminie 

od 12 marca 2012 roku do dnia wydania opinii, z przerwami, przez kluczowego biegłego rewidenta 

Justynę Górak (nr ewidencyjny 11591). 

Oświadczamy, że BDO Sp. z o.o., jej zarząd oraz biegły rewident wraz z zespołem badającym opisane 

sprawozdanie finansowe spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym 

sprawozdaniu - zgodnie z art. 56 ust. 3 i 4 Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 

podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 

2009 roku, nr 77, poz. 649). 

 

Spółka w czasie badania udostępniła biegłemu rewidentowi żądane dane i udzieliła informacji i 

wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania oraz poinformowała o braku istotnych zdarzeń, 

które nastąpiły po dacie bilansu, do dnia złożenia oświadczenia. 

Biegły rewident nie był ograniczony w doborze właściwych metod badania.  

4. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni 

Podstawą bilansu otwarcia było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 

grudnia 2010 roku, które zostało zbadane przez Kancelaria Księgowa Zdzisław Kmito i uzyskało opinię 

z badania bez zastrzeżeń. 
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Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku zostało 

zatwierdzone Uchwałą nr 5/VI/2011 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2011 

roku. Uchwałą nr 6/VI/2011 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 22 czerwca 2011 roku 

postanowiono przeznaczyć zysk za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku w kwocie 

471 449,73 zł w następujący sposób: 325 725,87 zł na zysk z lat ubiegłych, a kwotę 145 723,86 zł 

przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 przekazano we właściwych terminach do Urzędu Skarbowego 

oraz opublikowano w Monitorze Polskim B dnia 28 lutego 2012 roku nr 693 pod poz. 3835. 

Spółka nie dopełniła ustawowego terminu złożenia sprawozdania finansowego za rok 2010 do 

rejestru sądowego składając zatwierdzone sprawozdanie dnia 22 lipca 2011 roku. 

II. ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI 

Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z rachunku zysków i strat, bilansu oraz podstawowe 

wskaźniki finansowe. 

1.Podstawowe wartości z bilansu    ( w zł) 
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2. Rachunek zysków i strat    (w zł) 

 

 

3. Podstawowe wskaźniki finansowe  
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4. Komentarz 

W badanym okresie nastąpił wzrost sumy bilansowej w stosunku do roku ubiegłego o 15%. Wartość 

aktywów trwałych wzrosła o 258% w stosunku do okresu porównywalnego. Wynikało to głównie ze 

wzrostu wartości długoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 567%, co było związane z 

aktywowaniem kosztów związany z pracami rozwojowo-badawczymi. W strukturze aktywów 

dominującą pozycją są długoterminowe rozliczenia międzyokresowe stanowiące 42% sumy 

bilansowej oraz inwestycje krótkoterminowe stanowiące 31% sumy bilansowej. W strukturze 

pasywów dominującą pozycją jest kapitał własny, który stanowił 76% sumy bilansowej. 

W 2011 roku nastąpił znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży o 246%, spowodowane to było 

głównie wzrostem zmiany stanu produktów. Koszty działalności podstawowej wrosły w stosunku do 

roku ubiegłego o 370%. Dynamika wzrostu przychodów w porównaniu do zmiany kosztów 

spowodowała, że poniesiona została w bieżącym okresie strata na sprzedaży w wysokości 2 040 

257,15 zł. W badanym okresie Spółka poniosła stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1 867 

722,20 zł. Ostatecznie Spółka zakończył rok stratą netto w wysokości 1 354 037,30 zł, dla porównania 

w roku ubiegłym zysk netto wynosił 471 449,73 zł. 

W badanym okresie nastąpił spadek wskaźnika płynności I z poziomu 11,34 w 2010 roku do poziomu 

6,94 podobnie zachował się wskaźnik płynności II. Oba wskaźniki znajdują się znacznie powyżej 

poziomów uznawanych za optymalne, co wskazuje na występującą w spółce nadpłynność finansową. 

Wskaźniki rentowności przyjmują wartości ujemne ze względu na poniesioną stratę netto w badanym 

okresie. 

Wskaźnik zadłużenia wzrósł o 0,17 i wynosi 0,24. 

Wskaźnik spłaty zobowiązań w badanym okresie wyniósł 33 dni. 

Osiągnięte wyniki jak i ogólna sytuacja finansowa Spółki nie wskazują na zagrożenie kontynuacji 

działalności w roku następnym po roku badanym. 

 

III.     CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 

1.1 System rachunkowości 

Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości, określoną w art. 10 

ustawy o rachunkowości. Zastosowane zasady rachunku kosztów, wyceny aktywów i pasywów oraz 

ustalania wyniku finansowego są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości. 
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Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Spółki. Do prowadzenia ksiąg wykorzystywany jest 

system finansowo-księgowy PROEXPERT SQL Księga Handlowa ver. 2.00 zapewniający zachowanie 

właściwych zasad przetwarzania danych. 

Dostęp do danych i systemu ich przetwarzania mają wyłącznie osoby upoważnione. 

Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych Spółki na 1 stycznia 2011 roku było sprawozdanie finansowe 

sporządzone na 31 grudnia 2010 roku. 

Zapisy w księgach rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty operacji gospodarczych. Dane są 

wprowadzane kompletnie i poprawnie na podstawie zakwalifikowanych do zaksięgowania dowodów 

księgowych. Zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur. 

Chronologia zdarzeń gospodarczych w Spółce jest przestrzegana. 

Dowody będące podstawą zapisów księgowych zawierają niezbędne dane wymagane ustawą o 

rachunkowości. 

Inwentaryzację aktywów i pasywów, przeprowadzoną w zakresie, terminach i z częstotliwością 

przewidzianą w ustawie o rachunkowości można uznać za poprawną, a stwierdzone różnice 

rozliczono w księgach rachunkowych badanego roku. 

Badanie systemu kontroli wewnętrznej było przeprowadzone w takim zakresie, w jakim wiąże się ona 

ze sprawozdaniem finansowym. Nie miało ono na celu ujawnienia wszystkich ewentualnych 

nieprawidłowości tego systemu. 

2.  Informacje o wybranych pozycjach bilansu i rachunku zysków i strat 

Najważniejsze pozycje bilansu i rachunku zysków i strat zostały opisane w notach do sprawozdania 

finansowego Spółki oraz w Sprawozdaniu z działalności Spółki. 

3.  Informacja dodatkowa 

Informacje zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego i informacje dodatkowe zostały 

sporządzone w sposób kompletny i poprawny. 

4.  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Dane wykazane w zestawieniu zmian w kapitale własnym zostały prawidłowo powiązane z bilansem 

oraz księgami rachunkowymi i w sposób rzetelny i prawidłowy obrazują zmiany w kapitałach Spółki. 

5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony przez Spółkę z uwzględnieniem przepisów art. 

48b ustawy o rachunkowości, metodą pośrednią i wykazuje prawidłowe powiązanie odpowiednio z 

bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zapisami w księgach rachunkowych. 

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki 
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Zgodnie z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości Zarząd sporządził sprawozdanie z działalności 

Spółki. 

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym 

sprawozdaniu finansowym. 

7. Oświadczenie kierownictwa jednostki 

Kierownictwo Spółki złożyło pisemne oświadczenie o kompletnym ujęciu danych w księgach 

rachunkowych, wykazaniu wszelkich zobowiązań warunkowych oraz o nie wystąpieniu istotnych 

zdarzeń po dniu bilansowym. 

Warszawa, dnia 7 maja 2012 roku 

BDO Sp. z o.o. 

ui. Postępu 12 

02-676 Warszawa 

 

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3355 
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VIII. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ  
"ZASAD DOBRYCH PRAKTYK"  
 
 
Oświadczenie Zarządu Mabion S.A. w sprawie przestrzegania „Dobrych praktyk spółek 

notowanych na NewConnect 

Nazwa 

 

Tak/Nie - komentarz 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną 

politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych 

metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, 

zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do 

informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych 

metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 

inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad 

walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 

internetowej.  

Tak, za wyjątkiem 

transmitowania obrad walnego 

zgromadzenia z wykorzystaniem 

sieci Internet, rejestrowania 

przebiegu obrad i upubliczniania 

go na stronie internetowej. 

Spółka planuje transmitowanie 

obrad walnego zgromadzenia z 

wykorzystaniem sieci Internet, 

rejestrowania przebiegu obrad i 

upubliczniania go na stronie 

internetowej począwszy od 

09.2012 

 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 

informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki 

oraz sposobu jej funkcjonowania.  

Tak 

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i 

zamieszcza na niej:  

 

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona 

startowa),  

Tak 

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju 

działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,  

Tak 

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem 

pozycji emitenta na tym rynku,  

Tak 

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,  Tak 
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3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia 

członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady 

nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami 

reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na 

walnym zgromadzeniu spółki,  

Tak 

3.6. dokumenty korporacyjne spółki,  Tak 

3.7. zarys planów strategicznych spółki,  Tak 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący 

rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku 

gdy emitent takie publikuje),  

Tak 

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem 

głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym 

obrocie,  

Tak 

3.10.dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w 

spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 

Tak 

3.12.opublikowane raporty bieżące i okresowe, Tak 

3.13.kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych 

raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań 

z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych, 

Tak 

3.14.informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak 

wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem 

lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z 

uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych 

operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie 

umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji 

inwestycyjnych, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

3.16.pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem 

obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z 

odpowiedziami na zadawane pytania, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

3.17.informację na temat powodów odwołania walnego 

zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z 

uzasadnieniem, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 

3.18.informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i 

powodach zarządzenia przerwy, 

Tak, w przypadku gdy takie 

zdarzenie będzie mieć miejsce 
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3.19.informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała 

umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze 

wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów 

telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, 

Tak 

3.20.Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję 

animatora akcji emitenta, 

Tak 

3.21.Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 

opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

Tak 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 

zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych 

informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji 

umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia 

się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany 

informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja 

powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. 

Tak 

4.Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według 

wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty 

bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie 

internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 

następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 

emitenta.  

Tak, strona prowadzona jest w 

języku polskim 

5.Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 

szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 

indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną 

korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 

spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl.  

Tak, za wyjątkiem 

wykorzystywaniem 

indywidualnej dla danej spółki 

sekcji relacji inwestorskich 

znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl 

Spółka planuje wykorzystywanie 

indywidualnej dla danej spółki 

sekcji relacji inwestorskich 

znajdującą na stronie 

www.GPWInfoStrefa.pl 

począwszy od 09.2012 

6.Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z 

przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia 

mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec 

emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za 

kontakty z Autoryzowanym Doradcą.  

Tak 

http://www.gpwinfostrefa.pl/
http://www.gpwinfostrefa.pl/
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7.W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie 

emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 

Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent 

niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.  

Tak 

8.Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp 

do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 

wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.  

Tak 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń 

wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,  

Tak 

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego 

Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec 

emitenta usług w każdym zakresie.  

Tak 

10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w 

obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym 

udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 

trakcie walnego zgromadzenia.  

Tak 

11.Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 

Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 

dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.  

Tak 

12.Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 

prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 

mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 

upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 

poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji 

inwestycyjnej.  

Tak, nie wystąpiły takie 

przypadki 

13.Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 

zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 

decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a 

datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z 

tych zdarzeń korporacyjnych.  

Tak 

14.Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 

dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający 

pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku 

nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu 

pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.  

Tak 
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15.Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty 

dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, 

których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia 

prawa do dywidendy.  

Tak 

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni 

od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać 

co najmniej:  

 informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w 
otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta 
mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji 
finansowej oraz wyników finansowych emitenta,  

 zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez 
emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym 
raportem,  

 informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka 
realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem,  

 kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające 
mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 
emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów 
inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 
otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub 
analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu 
analitycznego.  

Nie, Mając na uwadze aktualny 
stan rozwoju Spółki, która 
znajduje się w fazie 
opracowywania innowacyjnych 
leków i ich badań, Emitent nie 
jest w stanie określić w 
comiesięcznych raportach 
sytuacji związanej z 
prowadzonymi pracami oraz 
poziomu realizacji celów 
emisyjnych. W związku z tym 
informacje o dokonanych 
postępach prac przekazywane 
będą przez Spółkę w formie 
raportów bieżących. 

 

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 

informacyjnego określonego w załączniku nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe 

przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „New 

Connect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować w trybie 

właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku 

NewConnect, informację wyjaśniająca zaistniałą sytuację. 

Tak 

 

Kutno - 5 czerwiec 2012 

                                                                                                      


