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1. Informacje ogólne 

2. Dane finansowe 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 
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obszarze rozwoju prowadzonej działalności 

5. Oświadczenie Zarządu 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Informacje o Spółce  

 

Firma „BIOMED-LUBLIN”  

Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna 

Adres ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin 

Telefon +48 81 533 09 26 

Faks +48 81 533 80 60  

Adres poczty elektronicznej biomed@biomed.lublin.pl 

Adres strony internetowej www.biomed.lublin.pl 

KRS Rejestr przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w 

Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373032  

Kapitał zakładowy 3.856.041 zł (całkowicie opłacony), składający się z 38.560.410 

akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

− 22.254.765 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A; 

− 2.732.382 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B; 

− 5.012.853 akcji zwykłych na okaziciela serii B; 

− 848.330 akcji zwykłych na okaziciela serii C; 

− 7.712.080 akcji zwykłych na okaziciela serii D; 

Zarząd Waldemar Sierocki – Prezes Zarządu 

Źródło: Emitent 
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1.2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu 
 
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z 

zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz raportami ESPI odnośnie 

akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnych Zgromadzeniach 

Emitenta). 

 

Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 
Liczba głosów 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

Klif Sp z o.o. w 

Lublinie 
24.942.147 49.884.294 64,68% 78,50% 

IPOPEMA TFI S.A. 

(TOTAL FIZ) 
5.512.275 5.512.275 14,30% 8,67% 

Pozostali 8.105.988 8.150.988 21,02% 12,83% 

SUMA 38.560.410 63.547.557 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

 

1.3. Przedmiot działalności Spółki  

 
BIOMED-LUBLIN zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC 

bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w 

laboratoriach biochemicznych i medycznych). Emitent wytwarza ponad 60 produktów w różnym 

asortymencie.  

Działalność produkcyjna Spółki jest zorganizowana w 10 wydziałach produkcyjnych.  
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Kluczowe dla działalności podstawowej Emitenta są preparaty produkowane na: 

• Wydziale Probiotyków (produkty z grupy Lakcid - w różnych opakowaniach ampułki, fiolki, 

saszetki, tabletki, kapsułki), 

• Wydziale Szczepionek (szczepionka przeciwgruźlicza BCG, Onko BCG),  

• Wydziale Distreptazy i Czopków (Distreptaza), 

• Wydziale Krwiopochodnych (Gamma anty-HBs, Gamma anty-D, Histaglobulina).  

 

Spółka posiada certyfikaty GMP (Good Manufacturing Practice) dla działu badań kontroli jakości, dla 

wydziału distreptazy i czopków, wydziału probiotyków, konfekcjonowania oraz usług produkcyjnych. Od 

grudnia 2011 r. Spółka dysponuje także certyfikatem GMP na produkty krwiopochodne, a od lipca 2012 

na produkty wytwarzane na wydziale szczepionek. Zauważyć więc można, że Spółka posiada GMP 

dlawszystkich wydziałów, na których powstają kluczowe dla Spółki produkty. Posiadanie certyfikatu 

GMP potwierdza spełnienie przez Spółkę światowych standardów wytwarzania i umożliwia Emitentowi 

sprzedaż produktów za granicami kraju.  

 

Spółka większość swoich produktów sprzedaje hurtowniom farmaceutycznym – 75% przychodów ze 

sprzedaży. Znaczącym odbiorcą jest też Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, który 

zakupuje szczepionkę przeciwgruźliczą BCG oraz Gammę anty-D. Pozostałymi odbiorcami są m. in. 

szpitale, stacje sanitarne, akademie medyczne. 

 

Warto podkreślić, że Spółka zwiększa wartość i udział eksportu. W 2011r. eksport stanowił 11,4% 

przychodów ze sprzedaży produktów (wobec 10% w 2010r.). Krajami docelowymi eksportu były: 

Ukraina, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizja, Tadżykistan, Białoruś, Mongolia.  

 

Spółka jest obecnie jedynym w kraju frakcjonatorem osocza ludzkiego wytwarzając z niego 

immunoglobuliny specyficzne (Gamma anty-D, Gamma anty-HBs) i Histaglobulinę. W 2009 roku 

Spółka zakupiła od syndyka składniki majątku po upadłym podmiocie gospodarczym składniki 

majątkowe stanowiące bazę dla frakcjonowania osocza w Mielcu. Rozwój działalności w Zakładzie 

Frakcjonowania Osocza w Mielcu odbywać się będzie w oparciu o współpracę z partnerem 

strategicznym LFB Biomedicaments Francja.  

 

Emitent nie tworzy żadnej grupy kapitałowej i nie posiada jednostek zależnych. 
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2. DANE FINANSOWE 
 
2.1. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 
Tabela 1 – Wybrane dane z rachunku zysków i strat Spółki za IIkwartał 2012 r. wraz z danymi 
porównywalnymi za IIkwartał 2011 r. (w zł) 

Wyszczególnienie Narastająco 
2011r.  

(od 01.01.2011r. 
do 30.06.2011r.) 

IIkw. 
2011r.  

(od 01.04.2011r. 
do 30.06.2011r.) 

Narastająco 
2012r.  

(od 01.01.2012r. 
do 30.06.2012r.) 

IIkw. 
2012r.  

(od 01.04.2012r. 
do 30.06.2012r.) 

Przychody netto ze 
sprzedaży i zrównane z nimi 

17.485.353,43 6.938.257,13 22.539.979,87 9.271.771,94 

Przychody netto ze 
sprzedaży produktów 

18.474.635,29 8.511.910,87 16.618.477,15 7.333.383,80 

Zmiana stanu produktów  -1.449.122,25  5.812.053,77 1.830.688,34 
Koszty  działalności 
operacyjnej 

15.945.419,46 7.333.383,02 21.057.417,93 8.932.294,69 

Zysk (strata) na sprzedaży 1.539.933,97 -395.125,89 1.482.561,94 339.477,25 

Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 

1.532.243,56 -431.535,00 1.353.975,60 436.749,98 

Zysk (strata) brutto 748.233,16 -934.073,49 328.200,015 -149.086,37 

Zysk (strata) netto 465.863,16 -522.514,49 50.291,15 -276.613,37 

Amortyzacja 1.257.411,74 645.509,45 1.075.022,44 538.076,34 
Źródło: Emitent 

 
2.2. Wybrane dane finansowe z bilansu 
Tabela 2 – Wybrane dane z bilansu Spółki według stanu na dzień 30.06.2012 r. oraz 30.06.2011 r. (w zł) 

Wyszczególnienie Stan na 
dzień31.12.20

10r. 

Stan na dzień 
30.06.2011r. 

Stan na dzień 
31.12.2011r. 

Stan na dzień 
30.06.2012r. 

Aktywa trwałe 54.668.686,33 58.405.294,64 54.586.134,36 39.653.722,65 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aktywa obrotowe 18.799.054,81 51.571.274,97 51.669.079,85 70.734.981,56 

Należności krótkoterminowe 6.023.547,40 8.535.300,75 12.514.465,52 11.537.172,91 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

221.816,19 32.474.312,69 10.264.393,91 389.461,84 

Kapitał (fundusz) własny 14.059.098,73 50.085.362,89 50.063.385,48 50.113.676,63 

Zobowiązania długoterminowe 35.533.140,01 34.666.786,17 31.744.075,01 14.072.019,12 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

17.113.131,43 18.065.421,93 15.982.795,10 35.506.561,97 

Źródło: Emitent 
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2.3. Rachunek zysków i strat 
 Narastająco 2011r.  

(od 01.01.2011r. do 
30.06.2011r.) 

II kw. 2011r.  
(od 01.04.2011r. do 

30.06.2011r.) 

Narastająco 2012r.  
(od 01.01.2012r. do 

30.06.2012r.) 

II kw. 2012r.  
(od 01.04.2012r. do 

30.06.2012r.) 
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym 

17.485.353,43 6.938.257,13 22.539.979,87 9.271.771,94 

I.Przychody netto ze sprzedaży produktów 18.474.635,29 8.511.910,87 16.618.477,15 7.333.383,80 
II.Zmiana stanu produktów -1.449.122,25 -2.028.709,12 5.812.053,77 1.830.688,34 
III.Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

455.614,52 452.377,12 107.345,67 105.726,42 

IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

4.225,87 2.678,36 2.103,28 1.973,38 

B.Koszty działalności operacyjnej 15.945.419,46 7.333.383,02 21.057.417,93 8.932.294,69 
I.Amortyzacja 1.257.411,74 645.509,45 1.075.022,44 538.076,34 
II.Zużycie materiałów i energii 3.915.473,92 1.344.166,50 5.613.296,17 2.378.958,47 
III.Usługi obce 2.899.971,42 1.463,706,27 3.763.634,35 1.578.868,19 
IV.Podatki i opłaty 572.998,03 201.140,66 547.595,12 187.932,71 
V.Wynagrodzenia 3.625.116,00 1.811.489,39 3.860.630,63 1.860.557,31 
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

935.343,08 355.678,99 1.033.942,76 391.044,37 

VII.Pozostałe koszty rodzajowe 2.738.844,72 1.511.495,21 5.163.166,56 1.997.690,86 
VIII.Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

260,55 196,55 129,90 -833,56 

C.Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B) 1.539.933,97 -395.125,89 1.482.561,94 339.477,25 
D.Pozostałe przychody operacyjne 270.646,76 136.659,21 174.715,10 104.633,50 
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0 0 0 0 

II.Dotacje 139.957,62 69.978,81 139.897,62 69.816,03 
III.Inne przychody operacyjne 130.689,14 66.680,40 34.817,48 34.817,47 
E.Pozostałe koszty operacyjne 278.337,17 173.068,32 303.301,44 7.360,77 
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0 0 0 0 

II.Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

0 0 0 0 

III.Inne koszty operacyjne 278.337,17 173.068,32 303.301,44 7.360,77 
F.Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D-E) 

1.532.243,56 -431.535,00 1.353.975,60 436.749,98 

G.Przychody finansowe 610.428,04 270.931,07 60.334,14 55.018,46 
I.Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 
II.Odsetki 547.009,61 259.088,02 35.676,18 35.676,18 
III.Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 
IV.Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0 
V.Inne 63.418,43 11.843,05 24.657,96 19.342,28 
H.Koszty finansowe 1.394.641,58 773.469,56 1.086.936,75 641.681,97 
I.Odsetki 1.191.688,91 676.420,50 942.371,58 573.202,89 
II.Strata ze zbycia inwestycji 48.497,92 0 0 0 
III.Aktualizacja wartości inwestycji  0 0 0 
IV.Inne 202.952,67 97.049,06 144.565,17 68.479,08 
I.Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) 

748.030,02 -934.073,49 327.372,99 -149.913,53 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 203,14 0 827,16 827,16 
I.Zyski nadzwyczajne 1.999,82 0 2.427,16 2.427,16 
II.Straty nadzwyczajne 1.796,68 0 1.600,00 1.600,00 
K.Zysk (strata) brutto (I+J) 748.233,16 -934.073,49 328.200,15 -149.086,37 
L.Podatek dochodowy 282.370,00 -411.559,00 277.909,00 127.527,00 
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku  

0 0 0 0 

N.Zysk (strata) netto 465.863,16 -522.514,49 50.291,15 -276.613,37 

Źródło: Emitent 
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2.4. Bilans 
Aktywa Stan na dzień 

31.12.2010r. 
Stan na dzień 
30.06.2011r. 

Stan na dzień 
31.12.2011r. 

Stan na dzień 
30.06.2012r. 

A.Aktywa trwałe 54.668.686,33 58.405.294,64 54.586.134,36 39.653.722,65 
I.Wartości niematerialne i prawne 870.876,78 1.077.977,01 921.252,04 773.160,00 
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 808.528,73 1.077.977,01 886.905,71 773.160,00 
2.Wartość firmy 0 0 0 0 
3.Inne wartości niematerialne i prawne 62.348,05 0 34.346,33 0 
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 
II.Rzeczowe aktywa trwałe 31.651.468,12 33.435.818,94 34.359.134,84 35.966.176,93 
1.Srodki trwałe 13.395.390,69 12.348.090,75 12.576.756,85 12.560.688,94 
a)grunty 254.688,66 127.344,18 0 0 
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5.831.575,13 5.412.039,71 5.217.343,01 5.044.381,73 
c)urządzenia techniczne i maszyny 6.911.041,17 6.496.681,44 6.896.956,32 7.021.055,10 
d)środki transportu 18.600,00 15.287,53 13.020,00 10.230,00 
e)inne środki trwałe 379.485,73 296.737,89 449.437,52 485.022,11 
2.Środki trwałe w budowie 18.256.077,43 21.087.728,19 18.696.377,99 19.571.417,99 
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 3.086.000,00 3.835.070,00 
III.Należności długoterminowe 0 0 0 0 
1.Od powiązanych jednostek 0 0 0 0 
2.Od pozostałych jednostek 0 0 0 0 
IV.Inwestycje długoterminowe 17.250.000,00 17.350.416,03 18.096.805,45 1.418.527,01 
1.Nieruchomości 0 0 0 0 
2.Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 
3.Długoterminowe aktywa finansowe 17.250.000,00 17.350.416,03 18.096.805,45 1.418.527,01 
-udziały lub akcje 0 0 0 0 
-inne papiery wartościowe 0 0 0 0 
-udzielone pożyczki 17.250.000,00 17.350.416,03 17.350.000,00 1.418.527,01 
-inne długoterminowe aktywa finansowe 0 0 746.805,45 0 
4.Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4.896.341,43 6.541.082,66 1.208.942,03 1.495.858,71 
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 377.446,00 377.446,00 544.644,00 544.644,00 
2.Inne rozliczenia międzyokresowe 4.518.895,43 6.163.636,66 664.298,03 951.214,71 
B.Aktywa obrotowe 18.799.054,81 51.571.274,97 51.669.079,85 70.734.981,56 
I.Zapasy 11.697.815,65 10.561.661,53 22.778.875,30 30.479.527,61 
1.Materiały 3.712.341,01 4.264.267,47 8.657.685,65 19.881.178,19 
2.Półprodukty i produkty w toku 5.803.682,03 4.418.665,24 6.347.859,88 7.902.198,55 
3. Produkty gotowe 2.181.792,61 1.878.728,82 479.858,86 1.116.975,63 
4.Towary 0 0 0 0 
5.Zaliczki na dostawy 0 0 7.293.470,91 1.579.175,25 
II.Należności krótkoterminowe 6.023.547,40 8.535.300,75 12.514.465,52 11.537.172,91 
1.Należności od jednostek powiązanych 242.364,30 427.361,98 2.603.340,65 3.216.077,86 
a)z tytułu dostaw i usług 242.364,30 427.361,98 2.603.340,65 3.216.077,86 
b)inne 0 0 0 0 
2.Należności od pozostałych jednostek 5.781.183,10 8.107.938,77 9.911.124,87 8.321.095,05 
a)z tytułu dostaw i usług 4.760.494,47 6.765.459,62 9.104.613,31 6.405.013,90 
b)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

931.459,99 1.241.365,86 756.509,19 1.838.872,81 

c) inne 89.228,64 101.113,29 50.002,37 77.208,34 
d) dochodzone na drodze sądowej 0 0 0 0 
III.Inwestycje krótkoterminowe 371.816,19 32.474.312,69 10.264.393,91 18.190.433,12 
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe 371.816,19 32.474.312,69 10.264.393,91 18.190.433,12 
a)udziały lub akcje 0 0 0 0 
b)inne papiery wartościowe 0 0 0 0 
c)udzielone pożyczki 150.000,00 0 0 17.800.971,28 
d)inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 
e) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 221.816,19 32.474.312,69 10.264.393,91 389.461,84 
-środki pieniężne w kasie i na rachunkach 221.816,19 32.474.312,69 10.264.393,91 389.461,84 
2.Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 705.875,57 0 6.111.345,12 10.527.847,92 
Aktywa razem 73.467.741,14 109.976.569,61 106.255.214,21 110.388.704,21 
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Pasywa Stan na dzień 
31.12.2010r. 

Stan na dzień 
30.06.2011r. 

Stan na dzień 
31.12.2011r. 

Stan na dzień 
30.06.2012r. 

A. Kapitał (fundusz) własny 14.059.098,73 50.085.362,89 50.063.385,48 50.113.676,63 

I.Kapitał podstawowy 3.000.000,00 3.856.041,00 3.856.041,00 3.856.041,00 

II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna) 

0 0 0 0 

III.Udziały(akcje) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 

IV.Kapitał zapasowy 8.427.356,81 45.672.330,69 45.672.330,69 46.196.923,44 

V.Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 

VI.Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0 

VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych 91.128,04 91.128,04 91.128,04 10.421,04 

VIII.Zysk (strata) netto 2.540.613,88 465.863,16 524.592,75 50.291,15 

IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0 0 -80.707,00 0 

B.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 59.408.642,41 59.891.206,72 56.191.828,73 60.275.027,58 

I.Rezerwy na zobowiązania 656.308,88 617.931,30 734.019,73 897.055,37 

1.Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 913,59 356,49 52.053,00 52.053,00 

2.Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 272.120,00 272.120,00 252.710,00 252.710,00 

- długoterminowe 272.120,00 272.120,00 252.710,00 252.710,00 

- krótkoterminowe 0 0 0 0 

3. Pozostałe 383.275,29 345.454,81 429.256,73 592.292,37 

- długoterminowe 0 0 0 0 

- krótkoterminowe 383.275,29 345.454,81 429.256,73 592.292,37 

II.Zobowiązania długoterminowe 35.533.140,01 34.666.786,17 31.744.075,01 14.072.019,12 

1.Wobec jednostek powiązanych 2.303.000,00 2.303.000,00 2.153.000,00 0 

2.Wobec pozostałych jednostek 33.230.140,01 32.363.786,17 29.591.075,01 14.072.019,12 

a)kredyty i pożyczki 18.456.209,74 18.354.897,84 17.611.672,58 2.290.674,50 

b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 

c)inne zobowiązania finansowe 13.368.930,27 12.603.888,33 11.979.402,43 11.781.344,62 

d)inne 1.405.000,00 1.405.000,00 0 0 

III.Zobowiązania krótkoterminowe 17.113.131,43 18.065.421,93 15.982.795,10 35.506.561,97 

1.Wobec jednostek powiązanych 1.598.623,55 1.969.340,78 1.515.540,45 4.417.531,57 

a)z tytułu dostaw i usług 1.598.623,55 1.969.340,78 1.210.540,45 1.959.531,57 

b) inne 0 0 305.000,00 2.458.000,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 15.480.517,50 15.871.847,45 14.464.865,75 30.921.013,02 

a)kredyty i pożyczki 3.216.555,01 5.440.954,43 3.683.811,33 19.272.053,24 

b)z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 

c) inne zobowiązania finansowe 1.459.462,96 1.279.849,75 1.392.367,79 1.627.608,91 

d)z tytułu dostaw i usług 7.744.633,23 6.877.768,28 7.870.606,79 7.916.303,07 

e)zaliczki otrzymane na dostawy 0 0 0 0 

f)zobowiązania wekslowe 0 0 0 
 

g)z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 

341.399,59 443.470,46 713.341,41 1.298.757,49 

h)z tytułu wynagrodzeń 181.993,35 197.144,93 710.621,82 686.521,87 

i)inne 2.536.473,36 1.632.659,60 94.116,61 119.768,44 

3.Fundusze specjalne 33.990,38 224.233,70 2.388,90 168.017,38 

IV.Rozliczenia międzyokresowe 6.106.062,09 6.541.067,32 7.730.938,89 9.799.391,12 

1.Ujemna wartość firmy 0 0 0 0 

2.Inne rozliczenia międzyokresowe 6.106.062,09 6.541.067,32 7.730.938,89 9.799.391,12 

-długoterminowe 5.233.571,02 6.131.406,90 2.115.526,16 2.351.698,86 

-krótkoterminowe 872.491,07 409.660,42 5.615.412,73 7.447.692,26 

Pasywa razem 73.467.741,14 109.976.569,61 106.255.214,21 110.388.704,21 

Źródło: Emitent 
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi w II kwartale 2012r. są o 33,6% wyższe 

w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku 2011. Na przychody ze sprzedaży składa 

się między innymi wartość zmiany stanu produktów, czyli produkcji w toku przygotowywanej na 

potrzeby realizacji zamówień złożonych przez kontrahentów Spółki. W II kwartale 2012r. wartość ta 

wynosi blisko 2 mln zł. Kolejnym elementem przychodów ze sprzedaży są przychody netto ze 

sprzedaży produktów (sprzedaż wyfakturowana). Kategoria ta była w okresie kwiecień-czerwiec 

2012r. niższa o 1,2 mln zł w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 

2011. Przyczyną niższego poziomu przychodów netto ze sprzedaży jest wdrażana zmiana strategii 

handlowej i technik współpracy z odbiorcami.Inną z przyczyn zmniejszenia przychodów netto ze 

sprzedaży jest fakt realizacji działań remontowych i modernizacyjnych jednocześnie na kilku 

wydziałach. Zakończone już działania modernizacyjne zaskutkują zmianami technologicznymi, które 

spowodują w przyszłości zwiększenie wydajności oraz poprawę efektywności. Oczekiwanym 

efektem działań modernizacyjnych będzie zwiększenie przychodów ze sprzedaży jeszcze w 2012r. 

Analizując przychody ze sprzedaży ogółem widoczny jest efekt zwiększenia skali działalności Spółki 

dzięki konsekwentnej realizacji założonych celów strategicznych. Systematycznie rosnące przychody 

zdają się potwierdzać słuszność podejmowanych przez Zarząd Spółki działań.  

 

Koszty operacyjne w okresie kwiecień-czerwiec 2012r. były wyższeo 21,8% w porównaniu do 

kosztów operacyjnych poniesionych w analogicznym okresie roku 2011. Wyższe koszty są efektem 

działań, jakie Spółka podjęła w II kwartale 2012 roku, mające na celu systematyczne zwiększanie 

produkcji i przygotowanie produktów do sprzedaży w okresie kolejnych kwartałów 2012 roku 

(zwiększenia zaangażowanie w produkcję w toku na poziomie 1,8 mln zł). Powyższe działania w 

opinii Zarządu Emitenta przełożą się w przyszłości na zwiększenie przychodów ze sprzedaży, a 

obecnie stanowią zmianę stanu produktów (jest to kwota 1,8mln zł, która stanowi ok. 20% kosztów 

operacyjnych ogółem i przejawia się zwiększonym zużyciem materiałów i usług, usług obcych, 

wynagrodzeń i pozostałych kosztów rodzajowych). Po korekcie kosztów operacyjnych o koszty 

związane ze zmianą stanu produktów możliwe jest stwierdzenie zmniejszenia ich poziomu, co 
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zaskutkowało osiągnięciem dodatniego wyniku na sprzedaży.  

 

Jeżeli chodzi o wynik finansowy na sprzedaży za II kwartał 2012r., to jest on wyższyod osiągniętego 

w analogicznym okresie roku poprzedniego o 734 tys. zł. Wynika to z jednoczesnego  zmniejszenia 

kosztów operacyjnych i zwiększenia przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi.  

Analizując wynik netto, warto podkreślić, że ujemny wynik w tym kwartale jest skutkiem braku 

przychodów finansowych Spółki wywołany zawieszeniem spłaty pożyczki udzielonej Spółce Klif 

Sp. z o.o. Gdyby do powyższego zdarzenia nie doszło, wynik netto za II kwartał 2012r. 

przekroczyłby poziom 500 tys. zł i byłby wyższy o ponad 1 mln zł od wyniku netto osiągniętego za 

II kwartał 2011r. Warto podkreślić, że Spółka Klif sp. z o.o. w lipcu 2012r. dokonała prawie 

całkowitej spłaty pożyczki (do spłaty pozostaje ok. 1.418 tys. zł z 17.350 tys. zł pozostałych do 

spłaty na dzień 30.06.2012r.) oraz całości naliczonych i zawieszonych odsetek (1.735 tys. zł). Cała 

kwota spłaconych przez Klif Sp. z o.o. odsetek wpłynie pozytywnie na wynik III kwartału 2012r. 

 

W ramach aktywów ogółem wyraźny jest spadek wartości aktywów trwałych i zwiększenie wartości 

aktywów obrotowych. Przyczyną takiego stanu jest przede wszystkim fakt dokonanej w lipcu 

2012r.przez spółkę Klif sp. z o.o. spłaty znaczącej części udzielonej przez Emitenta tej spółce 

pożyczki i przeksięgowanie spłaconej wartości z inwestycji długoterminowych na krótkoterminowe.  

 

W ramach źródeł finansowania również nastąpiła zmiana struktury zobowiązań długo- i 

krótkoterminowych. Przyczyną tego był przede wszystkim fakt dokonanej w lipcu 2012r.przez 

Spółkę spłaty całości udzielonej przez Bank Pocztowy pożyczki hipotecznej (o czym Emitent 

informował w raporcie bieżącym nr 9/2012) i przeksięgowanie spłaconej wartości z inwestycji 

długoterminowych na krótkoterminowe. 
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4. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM 

RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

 

4.1. Strategia w obszarze rozwoju działalności z uwzględnieniem działań w zakresie 

wprowadzania rozwiązań innowacyjnych. 

 

Spółka opiera rozwój działalności na dwóch filarach: działalności dotychczasowej oraz rozwoju 

działalności w zakresie preparatów osoczopochodnych.  

 

Realizacja zamówień w zakresie produktów działalności podstawowej 

W wyniku przeprowadzonych działań modernizacyjnych, Spółka w II kwartale 2012 roku 

zwiększyła produkcję i sprzedaż produktu Distreptaza. W II kwartale 2012 roku Spółka uzyskała 

przychody ze sprzedaży tego leku na poziomie ponad 2,1 mln zł (w porównaniu do 1,8 mln zł 

osiągniętych w ciągu II kwartału 2011 roku), co stanowi o 16% wzroście przychodów ze sprzedaży 

tego produktu. Distreptaza jest lekiem oryginalnym i nie posiada swoich odpowiedników zarówno na 

rynku krajowym i zagranicznym. Jej skuteczność została potwierdzona wieloletnią obecnością na 

rynku oraz pozytywnymi opiniami lekarzy i pacjentów.  

 

Spółka w II kwartale 2012r. zrealizowała przetarg na dostawę Gammy anty D na rzecz Ministerstwa 

Zdrowia. Wartość kontraktu stanowiła blisko 18% wartości przychodów ze sprzedaży osiągniętej w 

II kwartale 2012 roku. 

 

Ponadto, Spółka w II kwartale 2012r. realizowała sprzedaż głównie probiotyków (produkty z grupy 

Lakcid). Spółka równocześnie podejmuje intensywne działania mające na celu zwiększenie udziału 

w sprzedaży innych niż podstawowy probiotyk asortymentów wytwarzanych produktów leczniczych 

i wyrobów medycznych. Tego rodzaju działania mają doprowadzić do zmniejszenia wahań 

sezonowych w przychodach ze sprzedaży produktów. Jednocześnie Spółka prowadzi działania 

modernizacyjne na strategicznych wydziałach. Oczekiwane efekty działań modernizacyjnych w 

postaci zwiększenia przychodów ze sprzedaży spodziewane są jeszcze w 2012r. 
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Realizacja działań w zakresie eksportu 

Spółka wII kwartale 2012r. zrealizowała sprzedaż z przeznaczeniem na rynki zagraniczne na 

poziomie 1,7mln zł. Oznacza to udział eksportu w całkowitych przychodach ze sprzedaży produktów 

na poziomie ok. 24%. Wartość przychodów ze sprzedaży eksportowej wII kwartale 2012r. była 

wyższa o 54% w stosunku do osiągniętej w II kwartale 2011 roku.  Świadczy to jednocześnie o 

realizacji strategii Spółki w zakresie zwiększania roli eksportu w osiąganych przychodach ze 

sprzedaży (dotychczas przeciętny udział eksportu wynosił ok. 10%).  

Przedstawiciele Spółki w II kwartale 2012r. podejmowali rozmowy i uczestniczyli w spotkaniach z 

przedstawicielami różnych krajów. Ustalenia szczegółowych warunków współpracy są na tyle 

zaawansowane, że dają szansę na stwierdzenie wysokiego prawdopodobieństwa realizacji eksportu 

jej produktów już w przyszłym roku.  

 

Modernizacja procesów technologicznych 

Spółka w II kwartale 2012r. kontynuowała realizację projektu współfinansowanego ze środków  

unijnych. Tytuł projektu: Zasadnicze unowocześnienie procesu produkcji 3 produktów leczniczych w 

oparciu o innowacyjne technologie na wydziale szczepionek (dotyczy procesu wytwarzania 

szczepionki BCG, Onko BCG 50 i Onko BCG 100). Projekt obejmuje inwestycje w zakresie 

maszyn, urządzeń oraz systemów wspomagających wchodzących w skład ciągu technologicznego. 

Nadmienić należy, że Spółka jest jedynym dostawcą szczepionki przeciwgruźliczej BCG na rynek 

polski oraz posiada dominujący udział w rynku sprzedaży produktów stosowanych w leczeniu zmian 

nowotworowych pęcherza moczowego (Onko BCG). Działania inwestycyjne pozwolą Spółce 

poprawić proces produkcyjny (innowacyjność procesowa) oraz zwiększyć wydajność 

zaangażowanych zasobów. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zwiększone zamówienia ze 

strony krajowych jak i zagranicznych kontrahentów. Z tego względu, po zakończeniu realizacji 

projektu, można spodziewać się istotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży tej grupy produktów w 

przyszłości. W kontekście działań modernizacyjnych warto przypomnieć, że Spółka jest jedynym 

producentem szczepionki przeciwgruźliczej BCG w Polsce, a ponadto otrzymała w czerwcu 2012 

roku certyfikat GMP dla wydziału szczepionek. Posiadanie certyfikatu GMP potwierdza spełnienie 

przez Spółkę światowych standardów wytwarzania i umożliwia Emitentowi sprzedaż produktów za 

granicami kraju.  
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W wyniku dotychczas zrealizowanych działań modernizacyjnych Spółka w II kwartale 2012r. 

posiada certyfikaty GMP (Good Manufacturing Practice) dla wszystkich kluczowych wydziałów 

(lakcidu, distreptazy i czopków, szczepionek, krwiopochodnych), a ponadto dla działu badań kontroli 

jakości, konfekcjonowania oraz usług produkcyjnych.  

 

Powyższe stanowi wyraz zaangażowania Spółki w utrzymanie wysokiej jakości procesów 

produkcyjnych i produktów. Jest to element realizacji strategii Spółki dla dotychczasowej 

działalności związanej z modernizacją i poprawą jakości procesów i produktów oraz dla rozszerzania 

działalności o nowe zagraniczne rynki zbytu. 

 

Przygotowania do uruchomienia projektu przetwarzania osocza 

W dniu 27 czerwca 2012 r. Zarząd Spółki pozyskał informację o zarejestrowaniu przez Urząd 

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  pierwszego z 

pięciu produktów osoczopochodnych, a mianowicie albuminy (nazwa handlowa: fortalbia). Jest to 

efektdziałań prowadzonych równolegle do odbioru osocza od RCKiK-ów oraz transportusurowca do 

zakładów LFB we Francji. Rejestracja produktu stanowi kolejny krok związany z rozpoczęciem 

przez Emitenta procesu produkcji preparatów osoczopochodnych z polskiego osocza i 

przeznaczonych docelowo na rynek polski. 

Powyższe stanowi realizowanie strategii Spółki w zakresie rozszerzenia działalności o projekt oparty 

na produktach osoczopochodnych w początkowym jego wariancie - nabycia osocza oraz jego 

usługowego frakcjonowania we Francji w zakładach farmaceutycznych LFB i sprzedaży przez 

Emitenta gotowych produktów osoczopochodnych, których ostatni etap wytwarzania czyli 

konfekcjonowanie i dopuszczenie do obrotu nastąpi w Zakładzie BIOMED-LUBLIN w Mielcu. 

 

4.2. Finansowanie strategicznych kierunków rozwoju Spółki 

 

Zamysłem rozpoczętego przez Spółkę jeszcze w 2010 roku projektu jest przygotowanie BIOMED-

LUBLIN SA do roli podmiotu publicznego działającego w oparciu o aktywa pochodzące z polskiego 

rynku kapitałowego i polskich instytucji finansowych oraz transparentnego w realizacji swojej 

strategii rozwoju w obszarze preparatów osoczopochodnych. 

 



 

 

"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.                                               Raport kwartalny – II kwartał 2012r. 
14 

 

Dotychczas Spółka zakończyła z sukcesem emisję akcji oraz doprowadziła do publicznego 

notowania jej papierów wartościowych. W dniu 20 lipca 2011 roku na podstawie Uchwały Nr 

928/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wprowadzone zostało  do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect  848.330  akcji zwykłych na okaziciela  serii 

C oraz  7.712.080 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda. Debiut BIOMED-LUBLIN na rynku NewConnect i pierwszy dzień notowania akcji 

serii C i D miał miejsce w dniu  29  lipca 2011r. 

 

Sukces dotychczasowej emisji i występująca przy niej wielomilionowa nadsubskrybcja wśród  

potencjalnych inwestorów instytucjonalnych,  jak również złożone deklaracje objęcia akcji Spółki w 

przyszłych podwyższeniach kapitału stanowią wraz kapitałami udostępnianymi przez Bank  

gwarancję uruchomienia  środków finansowych na potrzeby projektu. Publiczny charakter Spółki 

połączony z notowaniem jej instrumentów finansowych podnosi jej wiarygodność rynkową oraz 

podnosi jej zdolność kredytową do wymogów banków kredytujących i potencjalnych subskrybentów 

przyszłych obligacji.  

 

Pozostałe środki potrzebne do zakupu technologii i instalacji do frakcjonowania  produktów 

osoczopochodnych Spółka planuje uzyskać w ramach programu finansowania działań 

inwestycyjnych, który oparty jest na trzech filarach kapitałowych tj: 

• kapitałach własnych pozyskanych z polskiego rynku kapitałowego (NewConnect, GPW) 

• kapitałach dłużnych pozyskanych z polskiego rynku pieniężnego (kredyty inwestycyjne w 

polskich bankach, emisja obligacji na polskim rynku pieniężnym), 

• kapitałach własnych pochodzących z  wypracowanego i zatrzymanego w Spółce zysku netto.   

 

Przy zastosowaniu znajdujących się w dyspozycji Spółki środków finansowych  istnieje możliwość 

stabilnej realizacji założonych celów inwestycyjnych w zakresie podstawowej działalności 

farmaceutycznej oraz projektu uruchomienia Zakładu w Mielcu do produkcji wszystkich produktów 

osoczopochodnych opartych na najnowocześniejszych, światowych technologiach.  
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5. Oświadczenie Zarządu 

 
Zarząd BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. oświadcza, że według jego 

najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe za II kwartał 2012 r. sporządzone zostały zgodnie z 

przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności BIOMED LUBLIN 

Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 

Spółki. 

 

 

Waldemar Sierocki 

Prezes Zarządu 

 

 

 

Lublin, 14 sierpnia 2012 roku 


