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OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA 

 
  
 
Zarząd Spółki INNO – GENE S.A. przedstawia sprawozdanie finansowe za okres od 01 
stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku na które składa się: 
 

� Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
� Bilans  
� Rachunek zysków i start  
� Zestawienie zmian w kapitale własnym 
� Rachunek przepływów pieniężnych 
� Dodatkowe informacje i objaśnienia 

 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami                           
w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223                          
z poź. zm.), oraz jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik 
finansowy. 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................                                                        .............................................. 
(Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie                                                                                            (Podpisy członków Zarządu) 
ksiąg rachunkowych) 
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WPROWADZENIE DO  SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
 

  

1. Informacje o Jednostce 

INNO – GENE S.A. została powołana w dniu 23.04.2010 roku Aktem Notarialnym (Rep. A nr 
4130/2010) i wpisana dnia 10.06.2010  r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000358293 prowadzony przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Siedziba Spółki mieści się w Poznaniu, przy ulicy Rubież 46 

Podstawowym przedmiotem działalności są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie 
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych , nr PKD: 7219Z 

Jednostka w roku 2012 prowadziła głównie działalność w zakresie pośrednictwa finansowego 
zaklasyfikowanego według PKD pod numerem 6499Z 

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2012 roku:  
• Prezes Zarządu – Michał Kaszuba 
• Wiceprezes Zarządu– Jacek Wojciechowicz 

  
Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2012 roku: 

• Przewodniczący Rady - Bogdan Marciniec  
• Członek Rady -  Andrzej Mackiewicz  
• Członek Rady - Krzysztof Wojciech Nowak 
• Członek Rady – Maciej Pawliński 
• Członek Rady – Paweł Sakowski do dnia 07-05-2012 
• Członek Rady – Janusz Kraśniak od dnia 07-05-2012 

 

2. Czas trwania działalności Spółki 

Czas na jaki została utworzona Spółka: nieoznaczony. 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe  zostało sporządzone za okres: 01.01.2012 – 31.12.2012 roku.  

4. Dane łączne 

W skład sprawozdania finansowego nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. 

5. Kontynuacja działalności 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki uważa, że nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki. 
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Misją Emitenta jest tworzenie własnych spółek zależnych oraz nabywanie akcji i udziałów 
spółek zaliczanych do sektora LifeScience. Strategia firmy zakłada budowanie portfela 
dynamicznie rozwijających się spółek. W ramach grupy Emitent dąży do zagwarantowania 
spółkom portfelowym środków finansowych na dalszy rozwój oraz szuka możliwości 
realizowania potencjalnych efektów synergii pomiędzy spółkami zależnymi. 

 
Spółka zamierza kontynuować realizację strategii, którą realizowała w 2010 i 2011 roku, 
głównie poprzez spółki zależne, w których Emitent posiada kontrolne pakiety akcji/udziałów. 
Oznacza to przede wszystkim kontynuowanie intensywnych prac mających na celu 
wzmacnianie ich potencjału gospodarczego a także prac mających na celu pozyskanie kolejnych 
spółek portfelowych. Emitent zamierza wspierać swoje spółki portfelowe w działaniach 
mających na celu wprowadzanie ich akcji do notowań na rynkach zorganizowanych, zarówno 
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, jak i na rynku NewConnect.  
 
Spółka w 2012 roku osiągnęła przychody finansowe z tytułu udzielonych pożyczek spółkom 
zależnym, a w IV kwartale 2012 osiągnęła  także przychody operacyjne z tytułu świadczonych 
usług doradczych dla Spółek powiązanych. Ponadto Spółka otrzymała dotacje na realizację 
projektu z działania 8.2.1 POKL, dotyczącego szkoleń i staży z zakresu transferu technologii i 
komercjalizacji know-how skierowanych do naukowców.  
 
W 2013 roku Spółka będzie kontynuowała działalność operacyjną w postaci świadczenia usług 
doradczych, głównie dla spółek z grupy, jak i będzie kontynuowała realizację podjętych 
projektów, a także podejmie starania dotyczące pozyskania środków finansowych na realizację 
kolejnych projektów co umożliwi uzyskanie przychodów pokrywających koszty działalności 
operacyjnej. 
 
 

6. Połączenie jednostek gospodarczych 

W okresie objętym sprawozdaniami finansowymi nie nastąpiło połączenie Spółek z innymi 
jednostkami. 

7. Omówienie zasad (polityki) rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające                    
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 
1223  z późn. zm.) 

 
 
a) Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe 

 

� Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości. 
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Spółka zalicza nabyte wartości niematerialne i prawne do wartości niematerialnych i prawnych 
wprowadzając je jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów w momencie gdy wartość 
przekracza 1.500,00 zł. W momencie gdy wartość aktywa znajduje się w przedziale od 1.500,00 
zł do 3.500,00 zł, Spółka umarza je stosując 100% stawkę amortyzacji. Jeśli kwota przekracza 
3.500,00 zł, stawki amortyzacji oparte są na okresie ekonomicznej użyteczności. Dokonywanie 
odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu 
oddania  wartości niematerialnej do używania.  
 

Jednostka zalicza nabyte wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.500,00 zł 
bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. 

 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 

Koszty zakończonych prac rozwojowych, zakończonych pozytywnym efektem, prowadzonych 
przez Spółkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem 
technologii, zalicza się  do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełnione są następujące 
warunki:  

1. technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych 
wiarygodnie określone,  

2. techniczna przydatność technologii została stwierdzona oraz odpowiednio 
udokumentowana i na tej podstawie Spółka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych 
produktów lub stosowaniu technologii,  

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

Do momentu zakończenia projektów koszty z tym związane prezentowane są w pozycji 
rozliczeń międzyokresowych czynnych.  

Koszty zakończonych prac rozwojowych amortyzuje się według ogólnych zasad przez okres 
ekonomicznej użyteczności ustalony przez Spółkę we własnym zakresie, który jednak nie 
powinien być dłuższy niż 5 lat. 

Jeżeli koszty zakończonych prac rozwojowych nie spełniają warunków określonych w ustawie, 
wówczas obciążają wynik finansowy w roku, w którym zakończono prace. 

 
b) Środki trwałe 

W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. 

Jednostka zalicza nabyte składniki aktywów do środków trwałych, wprowadzając je 
jednocześnie do ewidencji bilansowej tych aktywów, jeżeli wartość brutto wynosi więcej niż 
1.500,00 zł. Jeżeli wartość brutto aktywa mieści się w przedziale od 1.500,00 zł do 3.500,00 zł, 
Spółka stosuje 100% stawkę amortyzacji. Jeżeli wartość brutto przekracza 3.500,00 zł, Spółka 
stosuje stawki oparte na okresie ekonomicznej użyteczności. Dokonywanie odpisów 
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amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania 
środka trwałego do używania. Spółka zalicza nabyte składniki aktywów o wartości poniżej 
1.500,00 zł bezpośrednio w koszty zużycia materiałów. 

Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych Spółka stosuje liniową 
metodę amortyzacji przy zastosowaniu stawek zawartych w wykazie rocznych stawek 
stanowiących załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 
osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z poź. zm.). Dla celów bilansowych Spółka 
stosuje następujący okres ekonomicznej użyteczności: 
 
Grupa środków trwałych Okres ekonomicznej użyteczności 
Inne środki trwałe – grupa 801 4 lat 
Inne środki trwałe – grupa 808 5 lat 
 
 
Na każdy dzień bilansowy służby techniczne dokonują weryfikacji przyjętego wcześniej okresu 
ekonomicznej użyteczności każdego środka trwałego. Zmiana tego okresu skutkuje zmianą 
kwoty dokonywanych odpisów amortyzacyjnych począwszy od pierwszego dnia następnego 
roku obrotowego. 

 
Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o poniesione nakłady na 
ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację) przekraczające wartość 3.500 zł, Nakłady 
na ulepszenie nie przekraczające 3.500 zł oraz koszty remontów uznawane są za koszty 
bieżącego okresu. 
 
Środki trwałe prezentowane w bilansie wykazane są wg wartości netto, tzn. w wartości 
początkowej podwyższonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy 
umorzeniowe oraz ewentualne odpisy aktualizujące.  
 
� Środki trwałe w budowie 
 
W pozycji tej ujęte zostały zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, 
montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.  
 
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów, 
pozostających z bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, poniesionych przez 
Spółkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub 
przyjęcia do używania. Wartość środków trwałych w budowie powiększają niepodlegający 
odliczeniu podatek od towarów i usług, różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań, służących 
finansowaniu zakupu lub budowy środka trwałego, za okres realizacji inwestycji. Różnice 
kursowe oraz odsetki od zobowiązań po oddaniu środków trwałych w budowie do użytkowania 
obciążają koszty operacji finansowych. 
 
Wartość środków trwałych w budowie pomniejsza się o odpisy aktualizujące w wypadku 
wystąpienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę ich wartości.  

 
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy  
i oddania do używania. 
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c) Leasing 
 
Spółka może być stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego 
używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne                                   
i prawne przez uzgodniony okres. 

 
Jeżeli Spółka przyjęła do używania obce środki trwałe lub wartości niematerialne                           
i prawne na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje 
drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne 
do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, środki te                          
i wartości zalicza się do aktywów trwałych korzystającego, jeżeli umowa spełnia co najmniej 
jeden z następujących warunków 

1. przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który 
została zawarta 

2. zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, 
na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia, 

3. okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu 
okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy 
czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy 
może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego, 

4. suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca 
do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu 
umowy na ten dzień. W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu 
umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności 
tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za 
świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli 
korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie, 

5. zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy                    
o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy 
dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej 
umowie, 

6. przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego 
tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający, 

7. przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może 
on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych 
zmian”. 

 
Przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest 
zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na 
dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe                           
i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od 
pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku 
zysków i strat. W umowie leasingu operacyjnego Korzystający może mieć zagwarantowane 
prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy, za określoną z góry wartość 
końcową. 
 
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób 
określony dla własnych środków trwałych. Jednakże gdy brak jest pewności co do przejścia 



INNO – GENE S.A. 
Sprawozdanie Finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 

 
 
 

Poznań , 07 czerwca 2013 
 

                                     Wprowadzenie stanowi integralną część sprawozdania finansowego                     str. 8 
 

 

prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie umów 
leasingu finansowego są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres 
użytkowania lub okres trwania leasingu. 
 
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, 
ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania 
leasingu. 
 
d) Inwestycje długoterminowe 

Nabyte długoterminowe aktywa finansowe (akcje, udziały) będące przedmiotem obrotu 
publicznego lub niebędące przedmiotem obrotu publicznego, nabyte jedynie w celu 
sprawowania kontroli lub wywierania wpływu na jednostkę wycenianie są według ceny nabycia 
z uwzględnieniem trwałej utraty wartości. Długoterminowe aktywa finansowe zakwalifikowane 
do kategorii przeznaczonych do sprzedaży w okresie powyżej 12 miesięcy wycenia się: 

� w cenie nabycia – w przypadku akcji, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona na 
aktywnym rynku, albo których wartość godziwej nie można ustalić w wiarygodny sposób 
zgodnie z  § 16 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 12 grudnia 2001 r.                         
w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu 
prezentacji instrumentów finansowych ( Dz. U z 2001 r. Nr 149 poz. 1674z póz. zm.) 

  
Odpisów aktualizujących należy dokonać wówczas, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo, 
że kontrolowane przez Spółkę długoterminowe aktywa finansowe nie przyniosą w przyszłości 
spodziewanych korzyści ekonomicznych. W tej sytuacji należy dokonać odpisu aktualizującego 
nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.  

 

Udzielone pożyczki  wycenia się i wykazuje w bilansie w kwocie zapłaty skorygowanej cenie 
nabycia, z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że kwotę udzielonej pożyczki 
długoterminowej wykazuje się w bilansie wraz z należnymi zgodnie z umową, odsetkami. 
Pożyczkę pomniejsza ewentualny odpis aktualizujący. Jeżeli spłata pożyczki następuje 
w ratach, to tę część rat pożyczki, która podlegać będzie spłacie w obrotowym ciągu kolejnych 
12 miesięcy liczonych od dnia bilansowym  zalicza się do inwestycji krótkoterminowych.  

 
e) Zapasy 

 

Spółka  księguje materiały w ciężar kosztów na dzień ich zakupu. Wartość zapasów 
korygowana jest na koniec kwartału o rzeczywistą wartość posiadanych zapasów, wynikająca z 
inwentaryzacji. 

Zasada opisana powyżej jest zgodna z art. 17 ustęp 2 pkt 4, który mówi, że Kierownik 
jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników 
aktywów obrotowych posiadanych przez Spółkę, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej                       
z wymienionych w tym przepisie metod. Kierownik jednostki wybrał metodę polegającą na 
odpisywaniu w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu, które połączone jest 
z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość 
tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.  
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Zapasy  na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia, zakupu lub kosztów wytworzenia 
nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na ten dzień.  

Wycena bilansowa składników aktywów obrotowych następuje z zachowaniem zasady 
ostrożności. W myśl tej zasady, Spółka ma obowiązek uwzględnić w wyniku finansowym 
zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów. Oznacza to, że przy 
wycenie aktywów obrotowych należy dokonać odpowiednich odpisów aktualizujących wartość 
zapasów, które doprowadzą wartość tego zapasu do aktualnej ceny sprzedaży netto. 
Zmniejszenie wartości użytkowej zapasów może nastąpić na przykład w wyniku uszkodzenia, 
zepsucia, upływu terminu przydatności, obniżenia cen rynkowych i innych.  

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych związane z utratą 
ich wartości lub wyceną na dzień bilansowy obciążają pozostałe koszty operacyjne.                          
W przypadku ustania przyczyny dokonania odpisu aktualizującego wartość rzeczowych 
składników obrotowych jest ona odnoszona na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. 

Wszystkie grupy zapasów podlegają indywidualnej analizie pod kątem możliwości ich dalszego 
wykorzystania i w przypadku stwierdzenia, iż nie będą mogły one być wykorzystane                          
w przyszłości, obejmowane są odpowiednim odpisem aktualizującym. 
 
Zaliczki na poczet dostaw  
Otrzymanie zaliczki zadatku, przedpłaty czyli otrzymanie określonej sumy na poczet przyszłych 
zobowiązań ujmuje się w bilansie w pozycji aktywów obrotowych - zapasy – zaliczki na poczet 
dostaw. Jest to płatność dokonana przed terminem, w którym ma powstać obowiązek zapłaty za 
całą dostawę lub wykonanie świadczenia. 
 
f) Należności 
 

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
zasady ostrożności. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: 

1. należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości - do 
wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym;  

2. należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli 
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - 
w pełnej wysokości należności;  

3. należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega,                    
a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej 
kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym 
zabezpieczeniem należności;  

4. należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku 
do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot,                      
do czasu ich otrzymania lub odpisania;  

5. należności przeterminowanych powyżej 1 roku o znacznym stopniu prawdopodobieństwa 
nieściągalności - w wysokości 100% wartości należności.  
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Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub 
do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank 
polski. 

 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:  
 

1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji -                          
w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;  

2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 
poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli 
nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku 
pozostałych operacji.  

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych lub w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się w wartości aktywów. 

Spółka prezentuje w pozycji bilansu „należności długoterminowe” należności (w tym kaucje)                        
o przewidywanym okresie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego.  

 
g) Środki pieniężne  
 

Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.  

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:  
 

1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;  

2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 
poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie 
jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt. 1, a także w przypadku 
pozostałych operacji.  

 

h) Kapitały własny 
 

Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej wynikającej ze statutu Spółki                       
i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady 
kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. W przypadku podwyższenia 
kapitału wartość kapitału, o który ma zostać podwyższony kapitał podstawowy prezentuje się w 
bilansie w kapitale zapasowym do momentu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. W 
sytuacji, kiedy rejestracja podwyższenia kapitału podstawowego nastąpiła po dniu bilansowym, 
ale przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego kapitały prezentuje się w bilansie                           
w pozycji kapitały podstawowe. 
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Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału 
zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad 
wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku (ustawowego oraz dobrowolnego), z dopłat,  
które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich 
dotychczasowym akcjom (o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych 
odpisów lub strat) 

 
i) Rezerwy na zobowiązania 

 

Rezerwy na zobowiązania tworzone są na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania                           
w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, 
zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.  

Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości. 

 

j) Zobowiązania warunkowe - pozabilansowe  

Za zobowiązania warunkowe Spółka uznaje potencjalny przyszły obowiązek wykonania 
świadczeń, których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń. 

 
k) Rozliczenia międzyokresowe 

 
W celu zachowania współmierności przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem, 
rozgraniczane są przychody i koszty dotyczące poszczególnych okresów sprawozdawczych. 
Koszty ponoszone z góry, a więc dotyczące przyszłych okresów wykazywane są w ramach 
rozliczeń międzyokresowych czynnych, natomiast bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
obejmują kwoty zaliczane do kosztów okresu bieżącego pomimo, iż ich pokrycie nastąpi 
w przyszłym okresie sprawozdawczym. 

 
Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zaliczane są również koszty niezakończonych prac 
rozwojowych. Jeżeli prace rozwojowe zakończą się pozytywnych wynikiem wówczas koszty 
tych prac  zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych. 
 
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania 
przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 
 

� ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, lecz nie zafakturowanych 
do dnia bilansowego, jeżeli kwota zobowiązania jest znana lub możliwa do oszacowania  
w sposób wiarygodny, 

� z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na 
rzecz pracowników,   możliwych do oszacowania w sposób wiarygodny, mimo że data 
powstania zobowiązania nie jest znana. 

Zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz pracowników wykazywane są w bilansie w pozycji 
rezerwy na świadczenia pracownicze. 
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l) Przychody przyszłych okresów 
 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, 
obejmują środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 
trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie 
do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń 
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, 
równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów 
prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. 
 
m) Podatek dochodowy 

 
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych   
występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich 
wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

   
� Aktywa z tytułu podatku dochodowego 
 
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 możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności. 

 
� Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które 
spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. 
 
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia się 
stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego. 
 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie 
oddzielnie. 
 
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje 
część bieżącą i część odroczoną. 
 
 
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem 
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, 
z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się 
również na kapitał własny. 
 
n) Zobowiązania  
 

Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy 
zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 
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Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów  
po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 
Bank polski. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:  
 

1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;  

2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 
poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie 
jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku 
pozostałych operacji.  

Powstałe z przeliczenia różnice kursowe zalicza się odpowiednio do przychodów  
lub kosztów finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizuje się 
w wartości aktywów. 
 

 
o) Przychody i zyski 
 

Za przychody i zyski Spółki uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym 
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości 
aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału 
własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie wkładów przez 
udziałowców lub właścicieli. 

p) Koszty i straty 
 

Przez koszty i straty Spółka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 
zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które 
doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób 
niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. 

q) Wynik finansowy 

Przychody i koszty są ujmowane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, 
niezależnie od daty ich zafakturowania lub dokonania płatności. 

 

Na wynik finansowy netto składają się: 

� wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów 
operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną),  

� wynik operacji finansowych,  

� wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, 
poza działalnością operacyjną Spółki i nie związanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia),  
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� obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 
podatnikiem jest Spółka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. 

r) Rachunek zysków i strat 
 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym 

 

s) Rachunek przepływów pieniężnych 
 

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią  

 
 
 

 
................................................                                                         ................................................... 
(Imię i nazwisko osoby sporządzającej)                                                                            (Podpisy członków Zarządu)                                                                                               



(pieczątka firmy) INNO-GENE S.A.
ul. Rubież 46      61-612 Poznań

NIP: 972-12-15-439

                                   RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

                                      WARIANT PORÓWANWCZY

                                    01.01.2012 rok - 31.12.2012 rok

LP. WYSZCZEGÓLNIENIE 01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011

PLN PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15 000,00 57 000,00
- od jednostek powiązanych 15 000,00 25 000,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 15 000,00 57 000,00
2. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00
 

B. Koszty działalności operacyjnej 454 353,69 560 216,43
1. Amortyzacja 5 629,32 2 191,10
2. Zużycie materiałów i energii 56 976,88 30 737,93
3. Usługi obce 127 977,31 333 137,64
4. Podatki i opłaty, w tym: 2 472,00 1 215,00
- podatek akcyzowy 0,00 0,00
5. Wynagrodzenia 243 031,56 181 759,80
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 390,24 8 174,48
7. Pozostałe koszty rodzajowe 8 876,38 3 000,48
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00
 

C. Zysk/Strata ze sprzedaży -439 353,69 -503 216,43
 

D. Pozostałe przychody operacyjne 212 815,86 114 383,08
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00
2. Dotacje 210 543,79 114 383,08
3. Inne przychody operacyjne 2 272,07 0,00
 

E. Pozostałe koszty operacyjne 6 403,96 34 188,45
1. Strata ze zbycia niefinanoswych aktywów trwałych 0,00 0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
3. Inne koszty operacyjne 6 403,96 34 188,45

F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej -232 941,79 -423 021,80
 

G. Przychody finansowe 57 096,69 70 405,53
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
- od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. Odsetki, w tym: 57 096,69 70 405,53
- od jednostek powiązanych 56 862,92 69 388,46
3. Zysk ze bycia inwestycji

15

3. Zysk ze bycia inwestycji 0,00 0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
5. Inne 0,00 0,00
 

H. Koszty finansowe 249 576,37 11 642,48
1. Odsetki, w tym: 21 746,09 11 642,48
- dla jednostek powiązanych 15 134,24 7 089,32
2. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji 52 830,28 0,00
4. Inne 175 000,00 0,00

I. Zysk/Strata na działalności gospodarczej -425 421,47 -364 258,75
 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00
1. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
2. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk/Strata brutto -425 421,47 -364 258,75
 

L. Podatek dochodowy 7 771,00 -7 292,00
 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
 
 

 Zysk/Strata netto -433 192,47 -356 966,75

Imię i nazwisko osoby sporządzającej                                                                      Sporządzono dnia 07.06.2013 roku                                           Podpis członków Zarządu
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(pieczątka firmy)
INNO-GENE S.A.

ul. Rubież 46
61-612 Poznań

NIP 972-12-15-439

AKTYWA 31.12.2012 31.12.2011
PLN PLN

 
A. AKTYWA TRWAŁE 1 386 657,60 595 816,70

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2. Wartość firmy 0,00 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 11 943,97 17 573,29

1. Środki trwałe 11 943,97 17 573,29
a. grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu ) 0,00 0,00
b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny 11 943,97 17 573,29
d. środki transportu 0,00 0,00
e. inne środki trwałe 0,00 0,00
2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

1. od jednostek powiązanych 0,00 0,00
2. od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 1 353 123,63 561 974,41

1. Nieruchomości 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 353 123,63 561 974,41
a. w jednostkach powiązanych 688 711,01 561 974,41
- udziały i akcje 688 711,01 280 632,93
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 664 412,62 281 341,48
- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- udziały i akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00

 - inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 590,00 16 269,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 590,00 16 269,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 126 466,44 661 765,03
 

I. Zapasy 0,00 0,00

1. Materiały 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 36 130,09 45 510,00

1. Należności od jednostek powiązanych 21 243,69 30 750,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 21 243,69 30 750,00
- do 12 miesięcy 21 243,69 30 750,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b. inne 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek 14 886,40 14 760,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 14 760,00 14 760,00
- do 12 miesięcy 14 760,00 14 760,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 

oraz innych świadczeń 0,00 0,00
c. inne 126,40 0,00
d. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 79 447,89 616 046,52

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 79 447,89 616 046,52
a. w jednostkach powiązanych 70 178,08 598 480,81
- udziały i akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 70 178,08 598 480,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
- udziały i akcje 0,00 0,00
- inne papiery wartościowe 0,00 0,00
- udzielone pożyczki 0,00 0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 269,81 17 565,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym 9 269,81 17 565,71
- inne środki pieniężne 0,00 0,00
- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 10 888,46 208,51

Aktywa razem 1 513 124,04 1 257 581,73

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 R.

.............................................
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)
Mariola Karaban Sporządzono dnia 07.06.2013 r.

.............................................
(podpisy członków zarzadu)
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(pieczątka firmy)
INNO-GENE S.A.

ul. Rubież 46
61-612 Poznań

NIP 972-12-15-439

31.12.12 31.12.11
PLN PLN

A. 1 323 128,81 698 084,94
 

I. Kapitał podstawowy 520 252,20 472 200,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
IV. Kapitał zapasowy 1 846 483,58 836 299,44
V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00
VII. Zysk ( strata) z lat ubiegłych -610 414,50 -253 447,75
VIII. Zysk ( strata) netto -433 192,47 -356 966,75
IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego (wartość ujemna) 0,00 0,00

 
B. 189 995,23 559 496,79

 
I. Rezerwy na zobowiązania 35 132,03 51 616,62

1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 590,00 8 498,00
2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 1 242,03 664,62
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 1 242,03 664,62
3. Pozostałe rezerwy 12 300,00 42 454,00
- długoterminowe 0,00 0,00
- krótkoterminowe 12 300,00 42 454,00

II. Zobowi ązania długoterminowe 0,00 357 089,32

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 357 089,32
2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00
a. kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d. inne 0,00 0,00

III. Zobowi ązania krótkoterminowe 147 038,20 137 089,93

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 63,20
a. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 0,00 0,00
- do 12 miesięcy 0,00 0,00
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b. inne 0,00 63,20
2. Wobec pozostałych jednostek 147 038,20 137 026,73
a. kredyty i pożyczki 0,00 0,00

 b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00
d. z tytułu dostaw i usług, w okresie wymagalności: 77 714,33 79 604,74
- do 12 miesięcy 77 714,33 79 604,74
- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
f. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 53 560,47 21 732,52
h. z tytułu wynagrodzeń 15 763,40 35 421,13
i. inne 0,00 268,34
3. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 7 825,00 13 700,92

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 825,00 13 700,92
a. długoterminowe 0,00 0,00
b. krótkoterminowe 7 825,00 13 700,92

SUMA  1 513 124,04 1 257 581,73

P A S Y W A

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIE Ń 31.12.2012 R.

KAPITAŁ WŁASNY

ZOBOWI ĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA

.............................................
(imię i nazwisko osoby sporządzającej)
Mariola Karaban Sporządzono dnia 07.06.2013 r.

.............................................
(podpisy członków zarzadu)
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INNO - GENE S.A.
ul. Rubież 46

6 1-612 Poznań
NIP 972-12-15-439

31.12.2012 31.12.2011

PLN PLN

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 698 084,94 1 055 051,69
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
- korekty błędów 0,00 0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 698 084,94 1 055 051,69
1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 472 200,00 472 200,00

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 48 052,20 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 48 052,20 0,00
- wydania udziałów (emisji akcji) 48 052,20 0,00
- emisji akcji podczas podwyższania kapitału 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 520 252,20 472 200,00
2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00

2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
- dopłaty do kapitału uchwalone lecz nie opłacone 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- 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 0,00 0,00

a) zwiększenie 0,00 0,00
b) zmniejszenie 0,00 0,00

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00
4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 836 299,44 836 299,44

4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 010 184,14 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 1 033 122,30 0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 1 033 122,30 0,00
- z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 22 938,16 0,00
- pokrycja straty 0,00 0,00
-koszty emisji 22 938,16 0,00

4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 846 483,58 836 299,44

5
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości

0,00 0,00

5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
- 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- zbycia środków trwałych 0,00 0,00
- 0,00 0,00

5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
6 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
- 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
- 0,00 0,00

6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00
7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -610 414,50 -253 447,75

7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
- korekty błędów 0,00 0,00

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu przeniesienie na kapitał zapasowy) 0,00 0,00

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -610 414,50 -253 447,75

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
- korekty błędów 0,00 0,00

7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -610 414,50 -253 447,75
a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -610 414,50 -253 447,75
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -610 414,50 -253 447,75
8 Wynik netto -433 192,47 -356 966,75

a) zysk netto 0,00 0,00
b) strata netto -433 192,47 -356 966,75
c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 323 128,81 698 084,94
III Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 323 128,81 698 084,94

 (imię i nazwisko osoby sporządzającej)                                                                                 Sporządzono dnia 07.06.2013                                   (podpisy członków zarządu)
Mariola Karaban

Lp. Wyszczególnienie

(pieczątka firmy)                                                                                                         

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM SPORZ ĄDZONE za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

…………………...................………                                                                                                                                                                                                                                    ……………………………….....................
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..............................
(pieczątka firmy)

INNO-GENE S.A.
ul. Rubież 46      61-612 Poznań

NIP: 972-12-15-439

01.01.2012-31.12.2012 01.01.2011-31.12.2011
PLN PLN

A.

I. Zysk (strata) netto -433 192,47 -356 966,75
II. Korekty razem 155 618,58 18 934,89

1. Amortyzacja 5 629,32 2 191,10
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -41 728,68 -63 316,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 227 830,28 0,00
5. Zmiana stanu rezerw -16 484,59 38 190,62
6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00
7. Zmiana stanu należności 9 379,91 -45 016,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 6 399,21 87 396,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -21 876,87 -510,37

10. Inne korekty -13 530,00 0,00
III. Przepływy pieni ężne netto z działalności operacyjnej -277 573,89 -338 031,86

B.

I. Wpływy 67 094,51 69 542,13
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Z aktywów fianansowych, w tym: 67 094,51 69 542,13
a) w jednostkach powiązanych 67 094,51 68 525,06

- spłata udzielonych pożyczek 67 094,51 34 905,49
- odsetki 0,00 33 619,57

b) w pozostałych jednostkach 0,00 1 017,07
-zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
-dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
-spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
-odsetki 0,00 1 017,07
-inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00
II. Wydatki -500 500,00 -439 764,39

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 -19 764,39
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENI ĘŻNYCH 
                                                                                                                 METODA POŚREDNIA
                                                                                                             SPORZĄDZONE ZA OKRES
                                                                                                                 01.01.2012 do 31.12.2012

WYSZCZEGÓLNIENIE

19

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym: -500 500,00 -420 000,00
a) w jednostkach powiązanych -500 500,00 -420 000,00

-nabycie aktywów finansowych 0,00 -50 000,00
-udzielone pożyczki -500 500,00 -370 000,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
-nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
-udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00
III. Przepływy pieni ężne netto z działalności inwestycyjnej -433 405,49 -370 222,26

C.

I. Wpływy 712 500,00 350 000,00

1.
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału 562 500,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 150 000,00 350 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

II. Wydatki -9 816,52 0,00
1. Nabycie udziałów (akcji własnych) 0,00 0,00
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -408,36 0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00
8. Odsetki 0,00 0,00
9. Inne wydaki finansowe -9 408,16 0,00

III. Przepływy pieni ężne netto z działalności fianansowej 702 683,48 350 000,00

D. Przepływy pieniężne netto razem -8 295,90 -358 254,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym: -8 295,90 -358 254,12

z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu 17 565,71 375 819,83
G. Środki pienieżne na koniec okresu, w tym: 9 269,81 17 565,71

-   ograniczonej możliwości dysponowania

 (imię i nazwisko osoby sporządzającej)                                          Sporządzono dnia 07.06.2013 r.                                       (podpisy członków zarządu)

Mariola Karaban

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowj

…………………...................……………..                                                                                                                              …..……………………..……….
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INNO - GENE S.A. 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 
 
 

 
Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

20 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA  

I. 

 
1. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości 

nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 
 

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 520.252,20 zł i dzielił 
się na 5.202.522 akcji o wartości nominalnej 10 gr każda, z czego: 
 

• akcje serii A w ilości 1.000.000,00 sztuk, - akcje zwykłe na okaziciela 
• akcje serii B w ilości 2.400.000,00 sztuk, - akcje zwykłe na okaziciela  
• akcji serii C w ilości 850.000,00 sztuk, - akcje zwykłe na okaziciela 
• akcji serii D w ilości 472.000,00 sztuk - akcje zwykłe na okaziciela 
• akcji serii E w ilości 480.522,00 sztuk - akcje zwykłe na okaziciela 

 
 

Akcje nie posiadają żadnego typu uprzywilejowania.  
 
 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku struktura akcjonariuszy Spółki 
przedstawiała się następująco: 

 

Akcjonariusze 
% 

posiadanych 
głosów 

Ilość 
posiadanych 

akcji 

Wartość 
nominalna 

1 akcji 
(w zł) 

Wartość 
posiadanych 
akcji (w zł) 

Michał Kaszuba 
25,27 % 1.314.562 0,10 131.456,20 

 
Jacek Marek 

Wojciechowicz 
26,31 % 1.368.692 0,10 136.869,20 

 
BLUMERANG  Spółka 

Akcyjna* 
14,50 %   754.390 0,10 75.439,00 

FUNDUSZ TFI PZU 6,60% 343.445 0,10 34.344,50 
OBSZAŃSKI MARIUSZ 5,17% 268.898 0,10 26.889,80 

Inni  22,15 %    1.152.535 0,10 115.253,50 

Razem kapitał akcyjny 
 

100% 
 

5.202.522 
x     

520.252,20 
 

*pośrednio przez Spółki zależne 
 

Spółka od dnia 8 lutego 2011 roku notowana jest na rynku nieregulowanym 
NewConnect. 
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Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania struktura akcjonariuszy 
Spółki przedstawiała się następująco: 

 

Akcjonariusze 
% 

posiadanych 
głosów 

Ilość 
posiadanych 

akcji 

Wartość 
nominalna 

1 akcji 
(w zł) 

Wartość 
posiadanych 
akcji (w zł) 

Jacek Marek 
Wojciechowicz 

29,19 % 1.518.692 0,10 151.869 
 

Michał Kaszuba 
20,19 % 1.050.562 0,10 105.056 

 
BLUMERANG  Spółka 

Akcyjna* 
14,50 %   754.390 0,10 75.439,00 

FUNDUSZ TFI PZU 6,60% 343.445 0,10 34.344,50 
OBSZAŃSKI MARIUSZ 5,17% 268.898 0,10 26.889,80 

Inni  24,34 % 126.654 0,10 1.266.535 

Razem kapitał akcyjny 
 

100% 
 

5.202.522 
x       

520.252,20 
 

*pośrednio przez Spółki zależne 
 
  

2. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, 
zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia                             
i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia 
wewnętrznego, oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne 
przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub 
umorzenia. 
 
Zakres zmian wartości brutto rodzajowych grup środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco (w PLN): 
 

Treść Stan na dzień 
01.01.2012 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 
31.12.2012 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i 
budowle 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

19.764,39 0,00 0,00 19.764,39 

Środki 
transportu 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe 
środki trwałe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartości 
niematerialne 
i prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 19.764,39 0,00 0,00 19.764,39 
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Natomiast zmiany umorzenia składników majątku przedstawiają się następująco                                     
          (w PLN): 
 

Treść Stan na dzień 
01.01.2012 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 
31.12.2012 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i 
budowle 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

2.191,10 5.629,32 0,00 7.820,42 

Środki transportu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pozostałe środki 
trwałe 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Wartości 
niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 2.191,10 5.629,32 0,00 7.820,42 

 
Wartość netto środków trwałych przedstawia się następująco: 
 

Treść Stan na dzień 
01.01.2012 

Stan na dzień 
31.12.2012 

Grunty 0,00 0,00 

Budynki i budowle 0,00 0,00 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

17.573,29 11.943,97 

Środki transportu 0,00 0,00 

Pozostałe środki trwałe 0,00 0,00 

Wartości niematerialne i 
prawne 

0,00 0,00 

RAZEM 17.573,29 11.943,97 
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Spółka na dzień bilansowy prezentuje pozycje inwestycji długoterminowych 
 

 
  
 

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 
 

Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.  
 
 

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków 
trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,                          
w tym   z tytułu umów leasingu, 

 
Jednostka wynajmuje na podstawie umowy najmu lokal biurowy położony                            
w Poznaniu przy ul. Rubież 46. 

 
5. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 

z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 

Spółka nie posiada powyższych zobowiązań. 
 
 

Treść Stan na dzień 
01.01.2012 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 
31.12.2012 

Inwestycje długoterminowe – 
udziały w Centrum Badań 
DNA Sp. z o.o. 

227.802,65 
(wartość brutto 

339.816,52odpis 
aktualizujący 
- 112.013,87) 

 
460.908,36 

 
0,00 

688.711,01 
(wartość brutto 

800.724,88 
odpis 

aktualizujący 
- 112.013,87) 

 
Inwestycje długoterminowe – 
udziały w NewLab Systems  

Sp. z o.o. 

52.830,28 0,0 52.830,28 0,00 
(wartość brutto 

52.830,28 
odpis 

aktualizujący 
-52.830,28) 

 
Inwestycje długoterminowe – 

pożyczki udzielone Spółce  
Centrum Badań DNA Sp.  

z o.o 

240.514,08 441.898,54 18.000,00 664.412,62 

Inwestycje długoterminowe – 
pożyczki udzielone Spółce 
NewLab Systems  Sp. z o.o 

40.827,40 146.210,96 187.038,36 0,00 
(wartość brutto 
187.038,36odpi
s aktualizujący 
- 187.038,36) 

 
RAZEM 561.974,41 1.049.017,86 257.868,64 1.353.123,63 
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6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan 
końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie 
sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

 
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 

 
 

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za okres od 
01.01.2012 do 31.12.2012 roku 

 
Zarząd zamierza zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby strata                          
w wysokości -206.812,77 zł netto za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 roku  została 
pokryta z zysków lat przyszłych. 

 
8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 

zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 
 

Rezerwy Stan na dzień 
01.01.2012 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 
31.12.2012 

Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

8.498,00 21.590,00 8.498,00 21.590,00 

Rezerwa na badanie 
sprawozdania 
finansowego 

8.610,00 7.995,00 8.610,00 7.995,00 

Rezerwa na 
sporządzenie 
sprawozdania 
finansowego 

4.305,00 4.305,00 4.305,00 4.305,00 

Rezerwa urlopowa 664,62 1242,03 664,62 1242,03 
Rezerwa na 
zobowiązanie sporne i 
koszty sądowe 

29.539,00 0,00 29.539,00 0,00 

RAZEM 51.616,62 35.132,03 51.616,62 35.132,03 

 
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie 
na koniec roku obrotowego 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 

 
10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od 

dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 
1. do 1 roku, 
2. powyżej 1 roku do 3 lat, 
3. powyżej 3 do 5 lat, 
4. powyżej 5 lat, 
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Tytuł  Do 1 roku 
Powyżej 1 roku 

do 3 lat 
Powyżej 3 do 

5 lat 
Powyżej 5 lat  

Razem  

Pożyczki od jednostek 
powiązanych 

70.178,08 594.234,54 0,00 
 

0,00 664.412,62 

RAZEM 70.178,08 594.234,54 0,00 
 

0,00 
664.412,62 

 
 

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 
 
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe: 
 

  
Treść Kwota (zł) 

Koszty związane z projektem 
BIO-TECH Transfer. Stażę i 
szkolenia biotechnologiczne - 
do wysokości otrzymanego 
dofinansowania 

10.888,46 

RAZEM 10.888,46 

 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 
 

  
Treść Kwota (zł) 

Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku 

21.590,00 

RAZEM 21.590,00 

 
 Bierne rozliczenia międzyokresowe: 
 

  
Treść Kwota (zł) 

Projekt BIO-TECH Transfer. 
Stażę i szkolenia 
biotechnologiczne 

7.825,00 

RAZEM 7.825,00 

 
 

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem 
jego rodzaju). 

 
 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 
 
 



INNO - GENE S.A. 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 
 
 

 
Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

26 

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje 
i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące 
gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych. 

 
     Na dzień 31 grudnia 2012 Spółka podpisała weksel In blanco do projektu Bio – TECH   
           Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO - GENE S.A POKL.08.02.01-  
           30-006/11/0 do wysokości kwoty dofinansowania tj. 434.620,00 zł 
 

 Na dzień 31 grudnia 2012 Spółka podpisała weksel In blanco do projektu „Zakup     
     usług doradczych w celu wejścia spółki biotechnologicznej INNO - GENE S.A. na   
     rynek NewConnect” WND-POIG.03.03.02-00-088/10 do wysokości kwoty                
     dofinansowania tj. 33.500,00 zł 

 

II 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów 
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 
 

  
Treść Kwota (zł) 

Przychody ze sprzedaży 
produktów (usług) w kraju 

15.000,00 

RAZEM 15.000,00 

 
 
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 
  

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie dokonano odpisów aktualizujących 
środki trwałe. 

 
 
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie dokonano odpisów aktualizujących 
wartość zapasów. 
 
 
 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła działalność zaniechana.  
Nie przewiduje się zaniechania działalności w roku następnym. 

 
 
 
 



INNO - GENE S.A. 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 
 
 

 
Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

27 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto; 

 
 

Tytuł Wartość 

1. Wynik finansowy brutto za okres  01.01.2012 - 31.12.2012 r.                               -180.549,57 

2. Wyłączenie z kosztów  
                                 

                               251.885,82 

3 Zwiększenie kosztów -12.915,00 

4 Zmniejszenia przychodów -281.636,85 

5 Zwiększenie przychodów 0,71 

6 
Podstawa naliczenia podatku dochodowego 

                             -223.214,89 

7 
Podstawa naliczenia podatku dochodowego po uwzględnieniu strat z 
lat ubiegłych (w zaokrągleniu) 

           
0,00  

8  Podatek do zapłaty                                           0,00 
 

 
6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 

kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz 
o kosztach rodzajowych. 

 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 
 
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz 

skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich 
sfinansowania. 
 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 
 
 
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę 
środowiska; 
 

Lp. Wyszczególnienie 

Nakłady 
poniesione w 

roku 
bieżącym 

Nakłady 
planowane 

1. 
Niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną 
środowiska 0,00 0,00

  a) wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  b) środki trwałe 0,00 0,00
  c) środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  d) inne 0,00 0,00 
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2. Niefinansowe aktywa trwałe pozostałe 0,00 0,00
  a) wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

  b) środki trwałe 0,00 0,00
  c) środki trwałe w budowie 0,00 0,00

  d) inwestycje w nieruchomości 0,00 0,00 

  e) inwestycje w wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

  f) inne 0,00 0,00 

3. Niefinansowe aktywa trwałe razem 0,00 0,00
 
 

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe; 
 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 
 
 

10.  Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 
 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 

II.a. 

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - 
kursy przyj ęte do ich wyceny. 
 
Spółka nie posiadała na dzień 31 grudnia aktywów i pasywów wyrażonych w walucie 
obcej. 

III. 

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony 
jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie 
przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą 
pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w 
bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku 
przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny. 
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Treść 

Środki 
pieniężna w 

kasie 

Środki 
pieniężna na 

rachunku 
bankowym 

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne 
w ciągu 3 miesięcy od dnia ich 

otrzymania, wystawienia, nabycia lub 
założenia Razem 

(PLN) (PLN) (PLN) (PLN) 

    Lokaty czeki, weksle 

bony 
skarbowe, 
handlowe, 
NBP, inne   

1.Stan na początek 
roku obrotowego 0,00 8.137,32 9.428,39 0,00 0,00 17.565,71 
2. Stan na koniec roku 
obrotowego 1,00 6.596,74 2.672,07 0,00 0,00 9.269,81 
3. Zmiana stanu 
środków pieniężnych 1,00 -1.540,58 -6.756,32 0,00 0,00 -8.295,90 
- w tym o 
ograniczonej 
możliwości 
dysponowania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

IV. 

Informacje o: 
1. Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na 
sytuację majątkową, finansowy i wynik finansowy jednostki. 

 
 

 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła.  
 
 

2. Istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na 
innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązaniami, przez które rozumie 
się jednostki powiązane oraz: 

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub 

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, 
krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 
przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do 
którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego jednostki lub jednostki nią powiązanej, lub 

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący 
wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio 
osoba, o której mowa w lit. a i b, lub 

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, 
skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką 
powiązaną w stosunku do tej jednostki, 
-wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące 
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 
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przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla 
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki, 

 
 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym sytuacje takie nie wystąpiły.  
 
 
3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych, 
 

Na dzień 31.12.2012 jednostka zatrudniała na 1/2 etatu. dwóch pracowników na 
stanowiskach administracyjnych. 
Zarząd jak i Rada Nadzorcza pełnili swoje funkcje na podstawie powołania. 

 
4.  Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających nadzorujących albo administrujących 
spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy, 

 

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/27/10/2010 z dnia 27.10.2010 roku Prezes 
oraz Wiceprezes Zarządu Spółki od 01.11.2010 roku otrzymuje wynagrodzenie brutto 
w kwocie 3.000,00 zł za każdy miesiąc pełnienia funkcji. Z dniem 19.10.2011 roku 
zmianie uległo wynagrodzenie zarządu do kwoty 2000 zł brutto. 

Zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/7/10/2010                                       
z 07.10.2010 roku Rada Nadzorcza Spółki otrzymuje za każde posiedzenie  
wynagrodzenie w kwocie 1500,00 zł brutto - Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz 
1.000,00 zł brutto pozostali członkowie Rady Nadzorczej. 

 

W roku 2012 Zarząd jak i Rada Nadzorcza otrzymali poniższe wynagrodzenie: 

01.01.2012 – 31.12.2012 
Wynagrodzenie należne 

(PLN) brutto 
Wynagrodzenie wypłacone 

 (PLN) brutto 
    Zarząd 48.000,00 37.508,99 

    Rada Nadzorcza 11.500,00 7.000,00 

    RAZEM 59.500,00 44.508,99 
 

 

5. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym                     
w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 
handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania                      
i terminów spłaty 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie udzielała pożyczek członkom 
organów zarządzających i nadzorujących. 
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6.  Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania      
      sprawozdań finansowych wypłacone lub należne za rok obrotowy odrębnie za: 

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 
b) inne usługi poświadczające 
c) usługi doradztwa podatkowego 
d) pozostałe usługi; 

 
 

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej badanie sprawozdania finansowego za okres od 
01.01.2012 do 31.12.2012 r. przeprowadziła spółka 4 Audyt Sp z o.o. za kwotę 3.500,00 zł 
netto.  
 

V. 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych 
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.  

 
 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 
 

 
Na przełomie 2012 i 2013 roku Grupa Kapitałowa spółki Inno-Gene S.A. powiększyła się  
o trzy nowe spółki zależne od spółki Centrum Badan DNA sp. z o.o.: 

• spółkę Medgenetics Sp. z o.o., zarejestrowaną w dniu 08.03.2013 roku, której 
działalność ma na celu ukierunkowanie rozwoju Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. 
na sprawy związane z medycyna spersonalizowaną.  

• spółkę med4one sp. z o.o. zarejestrowaną w dniu 16.01.2013 roku, której zadaniem 
jest rozwój produktów skierowanych do przemysłu farmaceutycznego i aptekarskiego. 

• spółkę Centrum Edukacji Bio-medycznej Sp. z o.o. (CEBIM) zarejestrowaną 
20.03.2013 roku, której zadaniem jest prowadzenie działalności operacyjnej w 
sektorze usług szkoleniowych i organizacji imprez branżowych (konferencje). Spółka 
będzie prowadziła szkolenia z zakresu transferu technologii, technologii 
laboratoryjnych i medycznych również w oparciu o narzędzia udostępniania 
materiałów on-line. 

Na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą, a Spółką 
Zależną Medgenetics Sp. z o.o. powstała spółka Medgenetix Sp. z o.o. Kapitał zakładowy tej 
spółki  wynosi 2.400.000,00 zł i dzieli się na 4800 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł 
każdy.  Krajowa Izba Gospodarcza objęła 1440 udziałów co stanowi 30% kapitału i pokryła 
je wkładem pieniężnym w wysokości 720.000,00. Spółka zależna Medgenetics Sp. z o.o. 
objęła 3360 udziałów stanowiących 70% kapitału i pokryła je wkładem niepieniężnym w 
wysokości 1.680.000,00 zł. 
 
Podobnie na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą, 
a Spółką zależną med4one Sp. z o.o. została utworzona spółka Genomix Sp. z o.o. Kapitał 
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zakładowy tej spółki  wynosi 2.400.000,00 zł i dzieli się na 4800 udziałów o wartości 
nominalnej 500,00 zł każdy. Krajowa Izba Gospodarcza objęła 1440 udziałów co stanowi 
30% kapitału i pokryła je wkładem pieniężnym w wysokości 720.000,00. Spółka Genomix 
Sp. z o.o. objęła 3360 udziałów stanowiących 70% kapitału i pokryła je wkładem 
niepieniężnym w wysokości 1.680.000,00 zł. 
 
W lutym 2013 roku spółka zależna Inno-Gene S.A. - Centrum Badań DNA sp. z o.o. 
otrzymała zaliczkę z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów w 
łącznej wysokości 800.000,00 zł, na realizację pierwszego etapu projektu oznaczonego 
numerem POIG.01.04.00-30-027/12 pt. "Opracowanie innowacyjnych testów genetycznych w 
oparciu o technologię NGS". Przekazane środki umożliwiają Spółce terminowe i zgodne z 
harmonogramem rozpoczęcie projektu, który jest jedną z kluczowych inwestycji Inno-Gene 
S.A. i Spółki zależnej. Całkowita wartość projektu zaplanowanego do realizacji w latach 2013 
– 2015 wynosi 4.268.100,00PLN, w tym dofinansowanie: 3.224.990,00 zł, przy poziomie 
dofinansowania 75,56 %. Realizacja projektu ma istotne znacznie, z uwagi na fakt, iż projekt 
spółki zależnej ma na celu rozszerzenie działalności i wdrożenie innowacyjnych testów 
genetycznych z zakresu genetyki człowieka. Przedmiotowa inwestycja umożliwi wi ęc Spółce 
rozszerzenie zakresu jej działalności w segmencie medycyny spersonalizowanej, co w 
konsekwencji będzie miało istotny wpływ na sytuację gospodarczą i prestiż Inno-Gene S.A. 
Z początkiem marca br. w wyniku pakietowych transakcji sprzedaży akcji INNO- GENE S.A. 
z siedzibą w Poznaniu zawartych w dniach 8.03.2013 r. zmienił się udział w głosach Pana 
Jacka Wojciechowicza oraz Pana Michał Kaszuby na walnym zgromadzeniu Spółki. Obecnie 
Pan Jacek Wojciechowicz posiada 1.518.692 akcji INNO- GENE S.A., stanowiących 29,19% 
udziału w kapitale zakładowym, dających 1.518.692 głosów na walnym zgromadzeniu, 
stanowiących 29,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INNO- 
GENE S.A. Natomiast Pan Michał Kaszuba posiada 1.050.562 akcji INNO- GENE S.A., 
stanowiących 20,19% udziału w kapitale zakładowym, dających 1.050.562 głosów na 
walnym zgromadzeniu, stanowiących 20,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu INNO- GENE S.A. 
 
W kwietniu br. spółka zależna Inno-Gene S.A. - Centrum Badań DNA Sp. z o.o.  złożyła dwa 
europejskie zgłoszenia patentowe do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej o 
uzyskanie ochrony patentowej na wynalazki pt. "Sposób wykrywania predyspozycji 
genetycznych do nowotworu jelita grubego (CRC)", oraz "Sposób wykrywania predyspozycji 
genetycznych do nowotworu prostaty (PC)". Zgłoszenia zostały oznaczone numerami 
odpowiednio: P30736EP01 i P30736EP00. 
  
W dniu 17 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Inno-Gene S.A. uchwałą nr 1/17/04/2013 
działając na podstawie § 10 ust. 2 i 3 statutu Inno-Gene S.A., powołała do Zarządu na nową 
trzyletnią kadencję pana Michała Kaszubę, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu i pana 
Jacka Wojciechowicza, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 
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3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny                                  
i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 
(funduszu) własnym. 

 
 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym sytuacje takie nie wystąpiły.  
 
 

 
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; 
 

Spółka prezentuje dane porównywalne za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku 
 
 

VI. 

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 
 
Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe z jednostką zależną 
CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. oraz ze Spółką NewLab Systems Sp z o.o. 
 

 
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 

 
INNO – GENE S.A wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, której jednostką zależną jest 
spółka Centrum Badań DNA Sp. z o.o. oraz Spółka NewLab Systems Sp. z o.o. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka dokonała następujących 
transakcji  z jednostką zależną Centrum Badań DNA Sp. z o.o. 
 
W dniu 01.03.2012 została zawarta umowa pożyczki na kwotę 65.000,00 zł                             
o oprocentowaniu w skali roku 10%. Pożyczkobiorcą w/w była jednostka zależna 
Centrum Badań DNA Sp z o.o. Na dzień 31-12-2012 zostało naliczonych bilansowych 
odsetek w kwocie 5.178,08 zł. Termin ostatecznej spłaty pożyczki to 31-12-2013 rok 
 
W dniu 15.06.2012 została zawarta umowa pożyczki na kwotę 300.000,00 zł                            
o oprocentowaniu w skali roku 10%. Pożyczkobiorcą w/w była jednostka zależna 
Centrum Badań DNA Sp z o.o. Na dzień 31-12-2012 zostało naliczonych bilansowych 
odsetek w kwocie 16.191,78 zł. Termin ostatecznej spłaty pożyczki to 15-06-2014 rok 
 
Spółka dominująca INNO-GENE S.A. obciążyła Spółkę zależną Centrum Badań 
DNA Sp. z o.o. fakturą za usługi doradcze dotyczące wdrożenia Systemy Zarządzania 
Jakością ISO  za kwotę netto 10.000 zł netto 



INNO - GENE S.A. 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 
 
 

 
Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

34 

 
Spółka zależna Centrum Badań DNA Sp. z o.o. opłaca miesięcznie kwotę 63,20 zł 
tytułem ubezpieczenia grupowego za jednego pracownika. Spółka dominująca 
dokonuje zwrotu za ubezpieczenie spółce zależnej. 
 
Spółka dominująca INNO-GENE S.A. dokonała refaktury na Spółkę zależną Centrum 
Badań DNA Sp. z o.o. za odczynniki do sekwencjonowania za kwotę netto 2.271,29 zł 
netto 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka dokonała następujących 
transakcji  z jednostką zależną NewLab Systems Sp. z o.o. 
 
Spółka dominująca INNO-GENE S.A. obciążyła Spółkę zależną NewLab Systems Sp. 
z o.o. fakturą za usługi doradcze dotyczące za kwotę netto 5.000 zł netto 
 
W dniu 14.10.2011 została zawarta umowa pożyczki na kwotę 135.000,00 zł                             
o oprocentowaniu w skali roku 10%. Pożyczkobiorcą w/w była jednostka zależna 
NewLab Systems Sp. z o.o..  Na dzień 31-12-2011 zostało naliczonych bilansowych 
odsetek w kwocie 7.200,00 zł. Termin ostatecznej spłaty pożyczki to 15-06-2014 rok 
 
 

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% 
udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; 
wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu 
udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok 
obrotowy. 
 
 

Nazwa Spółki 

 
Siedziba Spółki % 

udział 

Ilość 
posiadanych 

akcji/udziałów 

Wartość 
nominalna 1 
akcji/udziałó

w (zł) 

Wartość 
posiadanego 

kapitału 
podstawowego 

Spółki (zł) 

Zysk / Strata 
netto za rok 

2012 rok 
(dane 

zbadane) 
CENTRUM 
BADAŃ 
DNA SP Z 
O.O. 

ul. Rubież 46        
61-612 Poznań 

100% 814 udziałów 
 

750,00  
 

610.500,00 
 

200.463,89 

NewLab 
Systems Sp. z 
o.o. 

ul. Mickiewicza 
33/58,  60-835 
Poznań 

100% 1000 
udziałów 

50,00 50.000,00 - 100.038,01 

 
 

4. Informacja, czy jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, korzysta ze zwolnienia lub wyłączeń informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od 
konsolidacji, 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego 
publikacji, 
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c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących 
działalność jednostek powiązanych w danym  i ubiegłym roku obrotowym, 
takich jak: 

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
  oraz przychodów finansowych, 
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, 
- wartość aktywów trwałych, 
- przeciętne roczne zatrudnienie; 

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe gdzie jednostką zależną 
jest Centrum Badań DNA Sp z o.o. oraz NewLab Systems Sp. z o.o. 

5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której 
skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz nazwie i siedzibie jednostki 
sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu 
grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, 
należącej jednocześnie do grupy kapitałowej. 
 
 
Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej wyższego szczebla.  

VII. 

Informacje o połączeniu w okresie, za który sporządzono sprawozdanie 
finansowe. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie połączyła się z inną 
jednostką. 
 

VIII. 

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania 
działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność 
występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź 
planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. 
 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
w dającej się przewidzieć przyszłości. Zarząd Spółki uważa, że nie istnieją okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności jednostki. 

 
Misją Emitenta jest tworzenie własnych spółek zależnych oraz nabywanie akcji i udziałów 
spółek zaliczanych do sektora LifeScience. Strategia firmy zakłada budowanie portfela 
dynamicznie rozwijających się spółek. W ramach grupy Emitent dąży do zagwarantowania 
spółkom portfelowym środków finansowych na dalszy rozwój oraz szuka możliwości 
realizowania potencjalnych efektów synergii pomiędzy spółkami zależnymi. 
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Spółka zamierza kontynuować realizację strategii, którą realizowała w 2010 i 2011 roku, 
głównie poprzez spółki zależne, w których Emitent posiada kontrolne pakiety akcji/udziałów. 
Oznacza to przede wszystkim kontynuowanie intensywnych prac mających na celu 
wzmacnianie ich potencjału gospodarczego a także prac mających na celu pozyskanie kolejnych 
spółek portfelowych. Emitent zamierza wspierać swoje spółki portfelowe w działaniach 
mających na celu wprowadzanie ich akcji do notowań na rynkach zorganizowanych, zarówno 
na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie, jak i na rynku NewConnect.  
 
Spółka w 2012 roku osiągnęła przychody finansowe z tytułu udzielonych pożyczek spółkom 
zależnym, a w IV kwartale 2012 osiągnęła  także przychody operacyjne z tytułu świadczonych 
usług doradczych dla Spółek powiązanych. Ponadto Spółka otrzymała dotacje na realizację 
projektu z działania 8.2.1 POKL, dotyczącego szkoleń i staży z zakresu transferu technologii i 
komercjalizacji know-how skierowanych do naukowców.  
 
W 2013 roku Spółka będzie kontynuowała działalność operacyjną w postaci świadczenia usług 
doradczych, głównie dla spółek z grupy, jak i będzie kontynuowała realizację podjętych 
projektów, a także podejmie starania dotyczące pozyskania środków finansowych na realizację 
kolejnych projektów co umożliwi uzyskanie przychodów pokrywających koszty działalności 
operacyjnej. 
 

IX. 

 

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny 
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy 
jednostki, należy ujawnić te informacje. 

 
    

 Nie dotyczy. 
 

 
 
 

Mariola Karaban Michał Kaszuba                     Jacek Wojciechowicz               

Sporządziła   Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu                

Poznań, 07.06.2013 roku 



 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU 

Z DZIAŁALNO ŚCI   

INNO-GENE S.A. 
W POZNANIU  

ZA OKRES OD 01.01.2012r. DO 31.12.2012r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznań, dnia 7 czerwca 2013 roku 

 



 
Sprawozdanie Zarządu 

z działalności spółki 
INNO-GENE S.A. 

za rok obrotowy 01.01.2012 - 31.12.2012 
 
 
1. Dane organizacyjne Spółki 

  
Firma Emitenta:  INNO – GENE Spółka Akcyjna  
Siedziba:   Poznań   
Adres:   ul. Rubież 46, 61-612 Poznań  
Biuro Zarządu:  ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznań 
Numer telefonu: +48 61 646 85 85  
Numer faksu:  +48 623 25 26 
E-mail:   office@inno-gene.pl 
Strona www:  www.inno-gene.pl 
REGON:   301463649 
NIP:   972-12-15-439 
KRS:    0000358293 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy  Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał zakładowy: 520.252,20 zł w pełni opłacony  
 
 
2. Akcjonariat i zmiany w kapitale zakładowym Emitenta 
 
Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2012 roku. 

Lp Akcjonariusz Liczba 
akcji 

% 
kapitału 

Liczba 
głosów % głosów 

1 JACEK WOJCIECHOWICZ 1 368 692 26,31% 1 368 692 26,31% 

2 MICHAŁ KASZUBA 1 314 562 25,27% 1 314 562 25,27% 

3 
BLUMERANG S.A. (pośrednio 
poprzez spółki zależne) 

754 390 14,50% 754 390 14,50% 

4 FUNDUSZ TFI PZU 343 445 6,60% 343 445 6,60% 

5 MICHAŁ OBSZAŃSKI 268 898 5,17% 268 898 5,17% 

6 POZOSTALI 1 152 535 22,15% 1 152 535 22,15% 

 Suma 5 202 522 100% 5 202 522 100% 

 

 



Na dzień 31 maja 2013 roku akcjonariuszami Spółki Inno-Gene S.A. byli: 

Lp Akcjonariusz Liczba 
akcji 

% 
kapitału 

Liczba 
głosów % głosów 

1 JACEK WOJCIECHOWICZ 1 518 692 29,19% 1 518 692 29,19% 

2 MICHAŁ KASZUBA 1 050 562 20,19% 1 050 562 20,19% 

3 
BLUMERANG S.A. (pośrednio 
poprzez spółki zależne) 

754 390 14,50% 754 390 14,50% 

4 FUNDUSZ TFI PZU 343 445 6,60% 343 445 6,60% 

5 MICHAŁ OBSZAŃSKI 268 898 5,17% 268 898 5,17% 

6 POZOSTALI 1 266 535 24,34% 1 266 535 24,34% 

 Suma 5 202 522 100% 5 202 522 100% 

 
 

W dniu 7 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 w sprawie 
podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji 
prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wprowadzenia akcji i praw 
do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu pod nazwą NewConnect, prowadzonego 
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz 
udzielenia pełnomocnictwa Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zawarcia umów z Członkami 
Zarządu Spółki. Na mocy tej uchwały kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę nie 
niższą niż 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i nie wyższą niż: 125.000,00 zł (sto 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych), do kwoty nie niższej niż 497.200,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt 
siedem tysięcy złotych) i nie wyższej niż 597.200,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 
dwieście złotych), w drodze emisji nie mniej niż 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej 
niż 1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (Akcje serii E). Objęcie Akcji serii E nastąpiło w 
trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH w drodze subskrypcji prywatnej.  
 
W dniu 15 czerwca 2012 roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej uchwałą nr 9/15/06/2012 
ustalono ostateczną cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz  w wyniku głosowania 
nad uchwałami nr 10/15/06/2012, 11/15/06/2012 i 12/15/06/2012 zatwierdzono subskrybentów akcji 
serii E.  Po zakończeniu subskrypcji do Sądu Rejonowego w Poznaniu został złożony wniosek o 
podwyższenie kapitału.  
 
W dniu 1 sierpnia 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy 
KRS wydał postanowienie w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości 
kapitału zakładowego oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 48 052,20 zł.  
Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 520 252,20 zł i dzieli się na 5 202 522 sztuk akcji 
zwykłych na okaziciela. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich 
wyemitowanych akcji wynosi 5.202.522 głosy. 
 
3. Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest: 
 

• działalność holdingów finansowych ( PKD 2007 64.20.Z),  

• działalność w zakresie pośrednictwa finansowego ( PKD 6499Z), 



• działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych (PKD 2007 70.10.Z), 

Spółka została powołana w celu utworzenia i zarządzania grupą kapitałową, w ramach której 
realizowane będą inwestycje kapitałowe w innowacyjne spółki sektora biotechnologicznego. Plany 
Spółki zakładają inwestycje w spółki biotechnologiczne stosujące unikalne, innowacyjne technologie 
oraz prowadzące własne nowatorskie prace badawczo-rozwojowe.  
 
Pierwszą spółką znajdującą się w portfelu Emitenta jest spółka zależna Centrum Badań DNA Sp. z o. 
o. w Poznaniu, założona w lipcu 2006 roku, która zajmuje się komercjalizacją prac badawczo – 
rozwojowych w zakresie genetyki medycznej oraz diagnostyką genetyczną w zakresie identyfikacji 
infekcji, identyfikacją predyspozycji genetycznych do nowotworów i chorób dziedzicznych oraz 
identyfikacją pokrewieństwa. 
 
Kolejną spółką znajdującą się w portfelu Emitenta jest spółka zależna NewLab Systems Sp. z o.o. z 
siedzibą w Poznaniu, założona w grudniu 2010 roku. NewLab Systems Sp. z o.o. jest firmą handlową 
zajmującą się dystrybucją zestawów diagnostycznych i sprzętu laboratoryjnego do diagnostyki 
molekularnej. W przyszłości Spółka będzie odpowiedzialna za ostateczną komercjalizację produktów 
wytworzonych w ramach całej Grupy Kapitałowej. 
 
4. Organy spółki 
 
W roku 2012 w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzili:  
 

- Bogdan Marciniec - Przewodniczący Rady 

- Andrzej Mackiewicz  

- Krzysztof Wojciech Nowak 

- Maciej Pawliński  

- Paweł Sakowski (od 07.10.2010r. do 07.05.2012) 

- Janusz Kraśniak (od 07.05.2012) 

W dniu 07 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło 
uchwałę o odwołaniu członka Rady Nadzorczej, pana Pawła Sakowskiego oraz powołaniu nowego 
członka Rady Nadzorczej, pana Janusza Kraśniaka. 
 
Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną, trwa trzy lata i upływa z dniem 23 
kwietnia 2013 roku. 
 
W roku 2012 w skład Zarządu Emitenta wchodzili: 

 
Prezes Zarządu - Michał Kaszuba 

Wiceprezes Zarządu - Jacek Wojciechowicz 

 
5. Sytuacja finansowa i gospodarcza spółki (stan na 31 grudnia 2012 roku) 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 472.200,00 zł i dzieli się na:  
• 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
• 2 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
• 850 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
• 472 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, 
• 480 522 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 



Kapitały własne Emitenta na dzień 31.12.2012 roku: 
 
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 323 128,81 zł 
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 520 252,20 
  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 
  III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 
  IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 846 483,58 
  V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 
  VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 
  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -610 414,50 
  VIII. Zysk (strata) netto -433 192,47 
  IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 
 
 
Strata netto na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi  433 192,47 zł. 
 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe z działalności Spółki na dzień 31.12.2012r. zamyka się po 
stronie aktywów i pasywów kwotą 1 513 124,04 zł. 
 
Jednostkowy rachunek zysków i strat sporządzony w wersji porównawczej obejmuje okres od 
01.01.2012r. do 31.12.2012r. i wykazuje stratę netto w kwocie 433 192,47 zł. 
 
Podstawowe wskaźniki ekonomiczne jednostkowego sprawozdania finansowego: 

• Zatrudnienie – 2 x 1/2 etatów 
• Sprzedaż netto – 15 000,00 zł 
• Zysk (strata) -     -433 192,47 zł 
• Strata z  działalności operacyjnej ogółem –   - 232.941,79 zł. 

 
6. Sprawozdanie z działalności Spółki.  
 
Informacja o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność Spółki. 

Do zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, mających miejsce w okresie objętym 
sprawozdaniem finansowym, a także w okresie do dnia jego sporządzenia, należy zaliczyć: 

• W dniu 11 stycznia 2012 roku podpisano aneksy do dwóch umów pożyczki, tj. do  umowy 
pożyczki z dnia 27 grudnia 2010r. oraz do umowy pożyczki z dnia 31 stycznia 2011r. zawarte 
pomiędzy INNO-GENE S.A. jako Pożyczkodawcą, a Spółką zależną  Centrum Badań DNA Sp. 
z o. o. z siedzibą w Poznaniu jako Pożyczkobiorcą. Na mocy aneksu do umowy pożyczki z dnia 
27 grudnia 2010 roku na kwotę 100.000,00 zł. z oprocentowaniem 10% w skali roku, Strony 
przedłużyły termin spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2014 roku. Pozostałe postanowienia 
umowy pozostają bez zmian. 

• Na mocy aneksu do umowy pożyczki z dnia 31 stycznia 2011 roku na kwotę 200.000,00 zł. z 
oprocentowaniem 10% w skali roku, Strony przedłużyły termin spłaty pożyczki do dnia 31 
stycznia 2015 roku. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

• W dniu 25 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki 
zależnej Centrum Badań DNA Sp. z o. o., podjęło Uchwałę nr 1, na mocy której podwyższono 
kapitał zakładowy tej Spółki do kwoty 610.500 zł. Konsekwencją tej Uchwały było zawarcie 
umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności z dnia 9 lutego 2012 roku, pomiędzy Centrum 
Badań DNA Sp. z o.o., a INNO-GENE S.A. na łączną kwotę 460.500 zł. Potrąceniu uległa 



wierzytelności przysługująca Centrum Badań DNA wobec INNO-GENE S.A. (Emitent) z tytułu 
objęcia 614 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 460.500 zł, w podwyższonym do 
kwoty 610.500 zł kapitale zakładowym spółki Centrum Badań DNA, zgodnie ze wspomnianą 
wyżej  uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Badań DNA z dnia 
25 stycznia 2012 roku oraz część wierzytelności na kwotę 460.500 zł, przysługujących 
Emitentowi wobec Centrum Badań DNA z tytułu udzielonych pożyczek. W związku z 
powyższym umownym potrąceniem wierzytelności, do zapłaty przez Centrum Badań DNA - z 
tytułu udzielonych pożyczek, pozostała kwota kapitału w wysokości 330.000 zł wraz z 
odsetkami. 

• W dniu 7 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę 
nr 3 w sprawie podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w drodze emisji nie mniej niż 
250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 1.250.000 (milion dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł poprzez emisję akcji 
serii E.  

• W dniu 28.05.2012  Zarząd Inno-Gene S.A. podpisał list intencyjny ze spółką VitaInSilica Sp. z 
o.o. z siedzibą w Złotnikach k. Poznania, którego celem jest zobowiązanie obu stron do 
rozpoczęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej możliwości 
wejścia kapitałowego Inno-Gene S.A.  oraz realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych. 
Spółka VitainSillica Sp. z o.o. (http://www.vitainsilica.pl/) jest firmą bioinformatyczną 
modelującą wirtualnie interakcje RNA-białko, białko-ligand, a także wykonującą screenning 
cząsteczek chemicznym o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym oraz tworzącą 
oprogramowanie bioinformatyczne związane z medycyną spersonalizowaną. 
Rozpoczęcie negocjacji i możliwa inwestycja kapitałowa Inno-Gene S.A. w spółkę 
bioinformatyczną VitaInSilica sp. z o.o. jest wynikiem realizacji strategii poszukiwania 
partnerów, którzy umożliwi ą Grupie kapitałowej INNO-GENE S.A. rozwinięcie realizowanych 
obecnie projektów i znaczące rozszerzenie badań w kierunku medycyny spersonalizowanej oraz 
realizację nowych projektów badawczo-rozwojowych w tym zakresie. 
 

• W dniu 14.06.2012 roku Zarząd Inno-Gene S.A. podpisał list intencyjny z panem Markiem 
Orłowskim oraz Spółką Orenore Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, którego celem jest 
zobowiązanie trzech stron do podjęcia współpracy przy przygotowaniu i realizacji projektu 
polegającego na powołaniu spółki celowej zajmującej się badaniami i rozwojem. W celu 
realizacji projektu intencją Stron jest wspólne zawiązanie nowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy czym podmiotem, który przystąpi do 
utworzenia Spółki z ramienia Orenore i Marka Orłowskiego będzie fundusz kapitałowy Adiuvo 
(Inwestor) powołany wspólnie z Krajowym Funduszem Kapitałowym (KFK). Warunkiem 
realizacji Projektu jest uprzednie wyrażenie na to zgody przez Komitet Finansowy KFK. W 
ramach Spółki strony zamierzają wspólnie realizować Projekt do czasu zakończenia programu 
inwestycyjnego, którego celem będzie wniesienie aportem Spółki do Inno-Gene S.A. w zamian 
za objęcie przez wspólników Spółki akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta. 
Szacowana wysokość udziału Inwestora w kapitale zakładowym Emitenta po fuzji będzie 
wynosić ok 20%. Ponadto strony uzgodniły, że w momencie rozpoczęcia Projektu, pan Marek 
Orłowski wejdzie w skład Rady Nadzorczej Emitenta oraz będzie aktywnie uczestniczył w 
dalszym tworzeniu i realizacji strategii Grupy Inno-Gene S.A.. Strony wspólnie uzgodnią 
również przedstawiciela Inwestora, który wejdzie w skład zarządu Emitenta.  

• W dniu 15 czerwca 2012 roku podczas posiedzenia Rady Nadzorczej uchwałą nr 9/15/06/2012 
ustalono ostateczną cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz  w wyniku 



głosowania nad uchwałami nr 10/15/06/2012, 11/15/06/2012 i 12/15/06/2012 zatwierdzono 
subskrybentów akcji serii E.  Po zakończeniu subskrypcji do Sądu Rejonowego w Poznaniu 
został złożony wniosek o podwyższenie kapitału.  
 

• W dniu 1 sierpnia 2012 roku Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział 
Gospodarczy KRS wydał postanowienie w przedmiocie wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz rejestracji podwyższenia kapitału 
zakładowego o kwotę 48 052,20 zł. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 520 252,20  
zł. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikająca ze wszystkich wyemitowanych 
akcji wynosi 5.202.522 głosy. 

 
• Na przełomie 2012 i 2013 roku Grupa Kapitałowa spółki Inno-Gene S.A. powiększyła się o trzy 

nowe spółki zależne od spółki Centrum Badan DNA sp. z o.o.:  
a. spółkę Medgenetics Sp. z o.o., zarejestrowaną w dniu 08.03.2013 roku, której działalność 

ma na celu ukierunkowanie rozwoju Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. na sprawy 
związane z medycyna spersonalizowaną. 

b. spółkę med4one sp. z o.o. zarejestrowaną w dniu 16.01.2013 roku, której zadaniem jest 
rozwój produktów skierowanych do przemysłu farmaceutycznego i aptekarskiego. 

c. spółkę Centrum Edukacji Bio-medycznej Sp. z o.o. (CEBIM) zarejestrowaną 20.03.2013 
roku, której zadaniem jest prowadzenie działalności operacyjnej w sektorze usług 
szkoleniowych i organizacji imprez branżowych (konferencje). Spółka będzie prowadziła 
szkolenia z zakresu transferu technologii, technologii laboratoryjnych i medycznych 
również w oparciu o narzędzia udostępniania materiałów on-line. 
 

• Z początkiem marca br. w wyniku pakietowych transakcji sprzedaży akcji INNO- GENE S.A. z 
siedzibą w Poznaniu zawartych w dniach 8.03.2013 r. zmienił się udział w głosach Pana Jacka 
Wojciechowicza oraz Pana Michał Kaszuby na walnym zgromadzeniu Spółki. Obecnie Pan 
Jacek Wojciechowicz posiada 1.518.692 akcji INNO- GENE S.A., stanowiących 29,19% 
udziału w kapitale zakładowym, dających 1.518.692 głosów na walnym zgromadzeniu, 
stanowiących 29,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INNO- 
GENE S.A. Natomiast Pan Michał Kaszuba posiada 1.050.562 akcji INNO- GENE S.A., 
stanowiących 20,19% udziału w kapitale zakładowym, dających 1.050.562 głosów na walnym 
zgromadzeniu, stanowiących 20,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu INNO- GENE S.A. 

 
• W dniu 17 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Inno-Gene S.A. uchwałą nr 1/17/04/2013 

działając na podstawie § 10 ust. 2 i 3 statutu Inno-Gene S.A., powołała do Zarządu na nową 
trzyletnią kadencję pana Michała Kaszubę, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu i pana 
Jacka Wojciechowicza, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obecny stan portfela inwestycyjnego INNO-GENE S.A. przedstawia się następująco: 
 

Nazwa 
Spółki 

 
 

Siedziba 
Spółki 

% 
udział 

Ilość 
posiadanych 

udziałów 

Wartość 
nominalna 
1 udziału 

 (w zł) 

Wartość 
posiadanego 

kapitału 
podstawowego 

Spółki (zł) 

Zysk / Strata 
netto za rok 
2012 rok.  

Dane 
zaudytowane 

 
Centrum 
Badań 

DNA Sp. z 
o.o. 

 
ul. Rubież 46        

61-612 Poznań 

 
100% 

 
200 

814 (od 
25.01.2012 r.) 

 
750,00 

 

 
150.000,00 zł 

610.500,00 (od 
25.01.2012 r.) 

 
 

200 463,89 zł  

 
NewLab 

Systems Sp. 
z o.o. 

ul. 
Mickiewicza 

33/58,  60-835 
Poznań 

100% 1000 50,00 50.000,00 - 100 038,90zł 

 
7. Przewidywany rozwój jednostki 
 
Misją Emitenta jest tworzenie własnych spółek zależnych oraz nabywanie akcji i udziałów spółek 
zaliczanych do sektora LifeScience. Strategia firmy zakłada budowanie portfela dynamicznie 
rozwijających się spółek. W ramach grupy Emitent dąży do zagwarantowania spółkom portfelowym 
środków finansowych na dalszy rozwój oraz szuka możliwości realizowania potencjalnych efektów 
synergii pomiędzy spółkami zależnymi. 
 
Spółka zamierza kontynuować realizację strategii, którą realizowała w latach 2010 - 2012, głównie 
poprzez spółki zależne, w których Emitent posiada kontrolne pakiety udziałów. Oznacza to przede 
wszystkim kontynuowanie intensywnych prac mających na celu wzmacnianie ich potencjału 
gospodarczego, a także prac mających na celu pozyskanie kolejnych spółek portfelowych. Emitent 
zamierza wspierać swoje spółki portfelowe w działaniach mających na celu wprowadzanie ich akcji do 
notowań na rynkach zorganizowanych, zarówno na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w 
Warszawie, jak i na rynku NewConnect.  
 
8. Informacja o aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.  

 
Spółka w 2012 roku osiągnęła przychody finansowe z tytułu udzielonych pożyczek spółkom 
zależnym, a w IV kwartale 2012 osiągnęła  także przychody operacyjne z tytułu świadczonych usług 
doradczych dla Spółek powiązanych. Ponadto Spółka otrzymała dotacje na realizację projektu z 
działania 8.2.1 POKL, dotyczącego szkoleń i staży z zakresu transferu technologii i komercjalizacji 
know-how skierowanych do naukowców.  
 
W 2013 roku Spółka będzie kontynuowała działalność operacyjną w postaci świadczenia usług 
doradczych, głównie dla spółek z grupy, jak i będzie kontynuowała realizację podjętych projektów, a 
także podejmie starania dotyczące pozyskania środków finansowych na realizację kolejnych 
projektów co umożliwi uzyskanie przychodów pokrywających koszty działalności operacyjnej. 
 
Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 480 522 akcji zwykłych na 
okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Pozyskane w ramach emisji środki 
finansowe zostanły przeznaczone na rozwój grupy kapitałowej i realizację głównych założeń strategii 
rozwoju Grupy. 
 
Koszty działalności operacyjnej wyniosły 454 353,69 zł, w tym usługi obce (głównie koszty notarialne 
i sądowe, koszty doradztwa gospodarczego oraz usług związanych realizacją prowadzonych 
projektów) 127 977,31 zł. 



 
 
Działalność Spółki w okresie sprawozdawczym zakończyła się stratą netto w wysokości  
-433 192,47 zł. 

  
W przedstawionych danych finansowych Emitent prezentuje również wartość przychodów 
finansowych, która wyraża się kwotą 57 096,69 zł. Dotyczy to odsetek finansowych od udzielonych 
pożyczek oraz odsetek bankowych od rachunku i lokat. 

 
Wynik finansowy netto Emitenta na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł – 433 192,47 zł. 
Najistotniejszy wpływ na wynik finansowy miały poniesione koszty działalności operacyjnej. 
W ocenie Zarządu nie ma żadnych istotnych czynników zagrażających jego dalszej działalności.  
 
 
9.  Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent jest na 

nie narażony.  
Zestawienie obejmuje najważniejsze czynniki, które według najlepszej wiedzy Spółki należy 
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.  

Ryzyko  utraty kluczowych osób 

Działalność i rozwój Emitenta uzależnione są w istotny sposób od wiedzy i doświadczenia kadry 
zarządzającej Emitenta oraz pracowników spółki zależnej Emitenta – Centrum Badań DNA Sp. z o.o., 
której działalność oparta o skomplikowane procesy badawczo-rozwojowe i usługi diagnostyczne 
wymaga wyspecjalizowanej wiedzy oraz wysokich kwalifikacji. Istotnym ryzykiem tej działalności 
jest zatem rezygnacja bądź niezdolność do pracy osób zatrudnionych bądź współpracujących ze spółką 
zależną Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. Zastąpienie wykwalifikowanej kadry naukowej 
może rodzić poważne trudności z uwagi na brak odpowiednich specjalistów na rynku pracy. Utrata 
osób mających kluczowe znaczenie dla prac badawczych i czynności diagnostycznych może 
skutkować spowolnieniem tempa badań i rozwoju oferowanej przez Emitenta technologii, a tym 
samym negatywnie wpłynąć na jego sytuację gospodarczą i finansową.   

Ryzyko związane z procesami badawczo-rozwojowymi 

Działalność Emitenta jest w istotnym stopniu uzależniona od rozwoju technologii w zakresie genetyki 
medycznej, w szczególności testów genetycznych. Angażowanie przez Emitenta środków w proces 
badawczy nie gwarantuje, iż proces ów zakończy się powodzeniem. Określony projekt badawczy 
może nie przynieść oczekiwanych rezultatów z przyczyn obiektywnych, niezawinionych przez 
Emitenta. W przypadku, gdy prowadzone bądź zamierzone prace badawcze nie będą przynosiły w 
długiej perspektywie czasu spodziewanych efektów, istnieje ryzyko, że w przyszłości rozwój 
technologii, o którą oparta jest działalność Emitenta, może ulec znacznemu spowolnieniu, co może 
wpłynąć negatywnie na sytuację gospodarczą i finansową Emitenta.  

Ryzyko związane ze standardami jakości 

W działalności Grupy Kapitałowej Emitenta niezwykle istotnym czynnikiem warunkującym 
osiągnięcie sukcesu ekonomicznego oraz badawczego jest utrzymanie odpowiednich standardów 
jakości oferowanych usług i prowadzonych badań. Zawsze istnieje ryzyko związane z pogorszeniem 
jakości na skutek błędu pracownika bądź wadliwego działania urządzeń specjalistycznych. W 
przypadku ewentualnego obniżenia standardów jakości istnieje ryzyko, iż zaufanie do usług 
świadczonych przez Emitenta zostanie zmniejszone, co może mieć wpływ na osiągane w przyszłości 
wyniki finansowe. W celu zminimalizowania tego ryzyka Spółka wdrożyła w laboratorium 
prowadzonym przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. System Zarządzania Jakością według normy 
PN:EN ISO 9001:2009. Ponadto laboratorium to, w celu zapewnienia realizacji polityki jakości, bierze 



udział w badaniach międzylaboratoryjnych (m.in. GEDNAP, Quality Control for Molecular 
Diagnostic), które potwierdzają najwyższą jakość badań laboratoryjnych. Laboratorium jest także 
wpisane do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez krajową radę diagnostów laboratoryjnych.  

Ryzyko związane z niedostateczną ochroną wartości niematerialnych i prawnych 

Wynikiem działalności badawczo-rozwojowej Emitenta i jego spółki zależnej są dobra intelektualne, 
takie jak utwory bądź wynalazki, które mogą stanowić przedmiot ochrony praw autorskich bądź praw 
pokrewnych, jak również praw własności przemysłowej. Interes Emitenta wymaga, by te wartości 
intelektualne były należycie zabezpieczone. Brak takiego zabezpieczenia, bądź jego wadliwość mogą 
skutkować negatywnymi w skutkach działaniami konkurentów Emitenta, polegającymi na próbach 
nieuprawnionego wykorzystania wartości intelektualnych wypracowanych przez Emitenta bądź jego 
spółkę zależną. Taka działalność podmiotów konkurencyjnych może negatywnie wpłynąć na sytuację 
gospodarczą i finansową Emitenta.  

Ryzyko związane ze słabym rozwinięciem rynku usług diagnostyki genetycznej 

Rynek usług związanych z analizami genetycznymi i badaniami DNA znajduje się w fazie tworzenia i 
ciągłego rozwoju. Trudno jest przewidzieć dynamikę jego dalszego rozwoju i popyt na te usługi. 
Niewykluczone, że rozwój diagnostyki genetycznej może w okresie najbliższych lat napotkać na 
barierę w postaci zbyt wysokich cen tych usług, które uczynią je mało atrakcyjnymi i niedostępnymi 
dla szerszego kręgu odbiorców. Kolejną barierą rozwoju dla tego rynku może być ograniczona 
świadomość i słabo rozpowszechniona wiedza nt. diagnostyki genetycznej, jej zastosowań i 
możliwości. M.in. z powyższych powodów trudno jest prawidłowo przewidzieć dalszą dynamikę 
rozwoju rynku, na jakim działa Emitent. Tym samym nie można wykluczyć, że rozwój tego rynku 
odbywać się będzie wolniej, niż zakłada to Emitent w swej strategii, co może skutkować gorszymi od 
przewidywanych wynikami finansowymi Emitenta i nieosiągnięciem przez niego założonych celów 
prowadzonej działalności.  

Ryzyko wzrostu konkurencji 

Działalność Emitenta, choć nowatorska i innowacyjna, narażona jest na konkurencję ze strony innych 
przedsiębiorców. Zwłaszcza w zakresie analizy DNA (testów genetycznych) istnieje, zarówno w 
Polsce, jak i na świecie, pewna liczba podmiotów świadczących usługi konkurencyjne wobec 
Emitenta. Szczególnie rywalizacja wobec konkurentów operujących na rynkach światowych może 
zakończyć się dla Emitenta niepowodzeniem, m.in. z tego powodu, że konkurenci ci dysponują 
większymi zasobami kapitałowymi, które przeznaczyć mogą na ekspansję i działania marketingowe na 
rynku polskim. W takiej sytuacji możliwe jest, że udział Emitenta w rynku nie będzie rósł tak 
dynamicznie, jak to zakłada strategia Emitenta, a nie można także wykluczyć, że udział Emitenta w 
rynku będzie się zmniejszał, co wpłynie negatywnie na jego sytuację finansową.  

Ryzyko kursowe 

W przypadku ponoszenia kosztów i generowania przychodów w różnych walutach (np. ponoszeniu 
nakładów inwestycyjnych w złotych oraz generowaniu przychodów w walutach obcych) Emitent 
narażony będzie na ryzyko kursowe, co może obniżyć efektywność realizowanych przedsięwzięć. W 
obecnej sytuacji spółka zależna Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. importuje istotną część 
odczynników i urządzeń, za które płaci w walutach obcych. W przyszłości zakładane jest także 
rozszerzenie terytorialne oferty usług świadczonych przez spółkę zależną – Centrum Badań DNA sp. z 
o.o. – na kraje Europy Zachodniej i Skandynawię. Emitent będzie dążył do wyeliminowania ryzyka 
walutowego poprzez stosowanie hedgingu naturalnego i skorelowania przychodów i kosztów 
ponoszonych w tej samej walucie. Ze względu na nieistotną ekspozycję walutową Emitent ani też 
podmiot od niego zależny nie zawierały umów dotyczących nabycia, zbycia oraz nie posiadały 



pochodnych instrumentów finansowych i nie doświadczyły konsekwencji związanych z tzw. 
problemem opcji walutowych. 

Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji i stosowania 

Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. Często 
zmieniające się przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej 
oraz znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Zmienność przepisów prawa 
dotyczy zwłaszcza prawa podatkowego. Praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w 
tej dziedzinie, nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe niekorzystnej dla 
Emitenta interpretacji przepisów podatkowych, trzeba liczyć się z negatywnymi konsekwencjami dla 
działalności Emitenta i jego spółek celowych, ich sytuacji finansowej i perspektyw rozwoju. 
Działalność Emitenta podlega regulacjom ustawy o wyrobach medycznych oraz ustawy o diagnostyce 
laboratoryjnej i związanych z nimi aktów wykonawczych. Wprowadzenie nowych lub  zmiana 
istniejących uregulowań a także brak jednolitej interpretacji przepisów prawa mogą istotnie wpłynąć 
na działalność Emitenta i perspektywy rozwoju oraz osiągane wyniki i sytuację finansową Emitenta. 
Emitent minimalizuje opisane powyżej ryzyko poprzez bieżącą analizę zmieniających się przepisów 
oraz korzystając z pomocy podmiotów świadczących doradztwo prawne lub podatkowe.  

Ryzyko związane z finansowaniem działalności z wykorzystaniem dotacji 

Przy realizacji projektów prowadzonych przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. Emitent korzysta z 
finansowania pochodzącego z dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z pomocą 
których finansowane jest m.in. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, automatyzacji procesów 
technologicznych i wdrożeniu technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy. Dotacje 
ze środków funduszy europejskich stanowią zasadniczo pomoc bezzwrotną, jednakże w każdej 
umowie o dotację zastrzeżone są szczególne warunki, jakie beneficjent musi wypełnić, aby otrzymać 
dotację w pełnej wysokości. Stąd zachodzi ryzyko, iż w przypadku nieprawidłowego wykonania 
wszystkich postanowień umowy Emitent nie uzyska dotacji w pełnej, zakontraktowanej wysokości. 
Jednocześnie strategia rozwoju Emitenta przewiduje dalsze pozyskiwanie finansowania za pomocą 
w/w dotacji. Istnieje ryzyko, że wniosek Emitenta o udzielenie dotacji zostanie rozpatrzony 
negatywnie i Emitent będzie musiał zabiegać o uzyskanie finansowania z innych źródeł.  

Ryzyko niezrealizowania strategii i planów inwestycyjnych 

Strategia Emitenta zakłada stworzenie Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzić będą spółki 
prowadzące działalność związaną z diagnostyką laboratoryjną, biotechnologią, genetyką (medyczną, 
spożywczo-przemysłową oraz weterynaryjną). Niemniej w najbliższym czasie Zarząd Emitenta 
zamierza skoncentrować się na rozwoju już istniejących spółek zależnych – Centrum Badań DNA Sp. 
z o.o. i NewLab Systems Sp. z o.o. 
W ramach działalności CB DNA Sp. z o.o. planowana jest rozbudowa istniejącego Laboratorium 
Genetyki Medycznej i Centrum Edukacji Bio-Medycznej. Chodzi przede wszystkim o wyposażenie 
laboratorium w automatyczne linie technologiczne do badań genetycznych oraz wdrożenie 
innowacyjnej technologii badań mikromacierzy DNA. Przedmiotem działalności Centrum Edukacji 
Bio-Medycznej będzie prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej w zakresie nauk z 
sektora life-science, komercjalizacji wiedzy i finansowania innowacyjnych prac badawczych.  
Spółka zależna NewLab Sytems Sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z dystrybucją oraz z 
produkcją odczynników i zestawów diagnostycznych. Obecnie Spółka realizuje projekty związane z 
wprowadzeniem na polski rynek innowacyjnych zestawów do diagnostyki molekularnej infekcji dróg 
oddechowych oraz sepsy. Ponadto Spółka rozpoczyna produkcję odczynników do badań 
molekularnych, których wprowadzenie na krajowy rynek rozpocznie się w II połowie 2011 roku.  
Spółka planuje także utworzenie podmiotu, który zajmować się będzie diagnostyką genetyczną 
zwierząt. Ten etap rozwoju Emitenta i jego grupy kapitałowej wymagać będzie znaczących nakładów 
inwestycyjnych (m.in. na zawiązanie lub nabycie spółek, stworzenie lub rozbudowę laboratoriów i ich 



wyposażenie, zatrudnienie nowych pracowników, etc.). Emitent dotychczas nie pozyskał finansowania 
niezbędnego dla realizacji tych projektów inwestycyjnych. Możliwość ich rozpoczęcia, kontynuacji i 
zakończenia uzależniona będzie od pozyskania finansowania zewnętrznego (dofinansowania ze 
środków funduszy strukturalnych, finansowania dłużnego). Istnieje ryzyko, że Emitent nie pozyska 
niezbędnego finansowania bądź też nie uzyska go na dogodnych warunkach lub w optymalnym dla 
inwestycji terminie. To z kolei może oznaczać konieczność modyfikacji albo rezygnacji z założonej 
strategii rozwoju, w tym zmiany zakładanej struktury finansowania i wzrostu jego kosztów. Może to 
mieć negatywny wpływ na poziom kosztów operacyjnych i przepływy pieniężne Emitenta, jak 
również na rentowność inwestycji.  
Zdolność do realizacji strategii rozwoju uzależniona jest nie tylko od zdolności do pozyskania 
korzystnego finansowania, ale również od zdolności do adaptacji działalności Emitenta i jego grupy 
do zmieniających się warunków branżowych, do których należą m.in. zmieniające się regulacje 
prawne, standardy jakościowe, konkurencja cenowa, dostęp do wykwalifikowanej kadry, rozwój 
technologii badań genetycznych i ich dostępność. Brak odpowiednio szybkiej reakcji ze strony 
Emitenta na zmieniające się warunki rynkowe może spowodować, że inwestycje Emitenta nie 
przyniosą spodziewanych zysków, bądź też nie doprowadzą do realizacji założonych celów 
inwestycyjnych. Może to mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta, a tym samym 
narazić nabywców akcji Emitenta na straty. 

Ryzyko związane z przetwarzaniem danych wrażliwych 

Działalność w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, wykonywana przez spółkę zależną Emitenta – 
Centrum Badań DNA sp. z o.o. – wiąże się także z koniecznością przetwarzania danych pacjentów 
dotyczących stanu ich zdrowia. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych, informacje o stanie zdrowia zaliczane są do tzw. danych wrażliwych, których 
przetwarzanie możliwe jest jedynie w przypadkach ściśle określonych przez ustawę. Dane te mogą 
być przetwarzane m.in. wyłącznie wówczas, gdy przetwarzanie to jest prowadzone w celu ochrony 
stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się 
zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług 
medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych. Dodatkową gwarancją 
ochrony danych osobowych są szczególne wymogi związane z ochroną tajemnicy zawodowej 
stawiane diagnostom laboratoryjnym. Stosownie do tych wymogów Centrum Badań DNA sp. z o.o. 
dokłada wszelkich starań, w tym również poprzez wdrożenie odpowiednich procedur, w celu 
zapewnienia ochrony danych osobowych pacjentów i innych osób korzystających z usług 
laboratorium. Pomimo tych działań nie można całkowicie wykluczyć, że dane objęte ochroną 
przetwarzane będą zawsze w dopuszczalnych przez prawo granicach. W szczególności może dojść do 
nieuprawnionego ujawnienia tych danych, co w konsekwencji może doprowadzić do naruszenia dóbr 
osobistych, a to z kolei wiąże się z ryzykiem podnoszenia wobec Centrum Badań DNA sp. z o.o. 
roszczeń zarówno odszkodowawczych, jak i roszczeń o zadośćuczynienie.  

Ryzyko roszczeń pacjentów z tytułu nienależytego wykonania usługi diagnostycznej.  

Działalność spółki zależnej Emitenta – Centrum Badań DNA sp. z o.o. -  w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej wiąże się z ryzykiem podnoszenia roszczeń wobec tejże spółki z tytułu nienależytego 
wykonania badań diagnostycznych i błędów wynikłych przy realizacji usługi. Wyniki badań 
świadczonych przez Centrum Badań DNA sp. z o.o. mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące 
leczenia i terapii danego pacjenta, a w konsekwencji mają znaczenie dla jego życia i zdrowia. 
Zakładać należy, iż ewentualny błąd w diagnostyce  pacjenta, może się wiązać z podnoszeniem przez 
niego nie tylko roszczeń o odszkodowanie, ale także o zadośćuczynienie za krzywdę wynikłą z błędu. 
Emitent przeciwdziała powyższemu ryzyku poprzez stosowanie w laboratorium Centrum Badań DNA 
najwyższych standardów jakości i przeprowadzanie okresowo badań międzylaboratoryjnych, 
mających na celu sprawdzenie jakości oferowanych usług. NZOZ Laboratorium Genetyki Medycznej 
Centrum Badań DNA jest także ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną 
przez nie działalnością diagnostyczną. 



Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców  

Głównymi dostawcami materiałów i produktów niezbędnych dla prowadzenia działalności 
diagnostycznej przez Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (dotyczy to przede wszystkim testów 
diagnostycznych) i dystrybucyjnej przez NewLab Systems Sp. z o.o. (dotyczy to przede wszystkim 
dystrybucji innowacyjnych systemów laboratoryjnych i produkcji branżowych odczynników do 
biologii molekularnej przez kontrahenta dla Spółki) są trzy podmioty, z którymi współpraca 
gospodarcza generuje łącznie 60 % wszystkich obrotów z dostawcami (dane na I kw. 2011 roku). 
Dotychczasowe kontakty handlowe nie wskazują na istnienie istotnego ryzyka niespodziewanego 
zakończenia współpracy, niemniej zawarte z dostawcami umowy ramowe umożliwiają dostawcom 
wypowiedzenie współpracy w stosunkowo krótkim czasie, co może nastąpić także na skutek 
okoliczności niezależnych od Centrum Badań DNA sp. z o.o. i NewLab Systems Sp. z o.o.. Istnieje 
ryzyko, że na skutek decyzji dostawcy o zakończeniu współpracy bądź innych nieprzewidzianych 
zdarzeń powodujących zaprzestanie bądź przerwę w dostawach, Centrum Badań DNA sp. z o.o. i/lub 
NewLab Systems Sp. z o.o., zmuszona będzie do ograniczenia bądź zupełnego wstrzymania swej 
działalności w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i dystrybucji testów diagnostycznych oraz 
dystrybucji i produkcji systemów laboratoryjnych i odczynników, do czasu znalezienia nowych 
dostawców. Może to w efekcie spowodować obniżenie przychodów oraz wzrost kosztów spółek 
zależnych od Emitenta, gdyby warunki współpracy z nowymi dostawcami okazały się mniej korzystne 
od dotychczasowych.  

Ryzyka związane z notowaniem instrumentów finansowych na rynku NewConnect 

Wprowadzenie i notowanie akcji Emitenta w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect wiąże 
się z pewnymi ryzykami dotyczącymi charakteru i zasad dokonywania tego obrotu.  

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen 

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub w alternatywnym 
systemie obrotu. Nie ma więc pewności, że instrumenty finansowe Emitenta będą przedmiotem 
aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect. Istnieje ryzyko, że obrót 
akcjami na tym rynku będzie się charakteryzował małą płynnością. Tym samym mogą występować 
trudności w sprzedaży dużej ilości akcji w krótkim okresie, co może powodować dodatkowo znaczne 
obniżenie cen akcji będących przedmiotem obrotu, a nawet brak możliwości sprzedaży akcji. 

Ryzyko dotyczące możliwości nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF za 
niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa 

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z 
Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Wspomniane sankcje wynikają przede wszystkim z art. 96 i 97 
Ustawy o Ofercie oraz z art. 169 – 174 Ustawy o Obrocie. W przypadku nałożenia takiej kary obrót 
instrumentami finansowymi Emitenta może stać się utrudniony bądź niemożliwy. Obecnie nie ma 
podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta, 
a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. 
 
Ryzyko pogorszenia się koniunktury gospodarczej kraju 
 
Niekorzystna sytuacja makroekonomiczna nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorstw, które chcą 
pozyskać środki finansowe na dalszy rozwój – z jednej strony – z drugiej zaś, świadczyć usługi i 
dokonywać sprzedaży na rzecz klientów z branż finansowanych głównie z budżetu. Pogorszenie 
koniunktury gospodarczej kraju może być ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe 
Emitenta. 
 
 



10. Informacja o nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i 
wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie 
nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia. 

 
W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie nabyła i nie przewiduje nabycia udziałów (akcji) 
własnych. 

 
11.   Informacja o posiadanych przez Spółkę oddziałach (zakładach);  

 
Spółka posiada 100% udziałów w spółce Centrum Badań DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
przy ul. Rubież 46 oraz 100% udziałów w spółce NewLab Systems Sp. z o.o. z siedzibą w 
Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31. 

 
W strukturze organizacyjnej Centrum Badań DNA Sp. z o. o. znajduje się Laboratorium Genetyki 
Medycznej, zarejestrowane jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Mickiewicza 31 
w Poznaniu. Ponadto Centrum Badan DNA Sp. z o.o. posiada udziały w 3 nowoutworzonych 
Spółkach: 

• Spółce Medgenetics Sp. z o.o., której działalność ma na celu ukierunkowanie rozwoju 
Grupy Kapitałowej Inno-Gene S.A. na sprawy związane z medycyna spersonalizowaną. 

• Spółcę med4one Sp. z o.o., której zadaniem jest rozwój produktów skierowanych do 
przemysłu farmaceutycznego i aptekarskiego. 

• Spółcę Centrum Edukacji Bio-medycznej Sp. z o.o. (CEBIM), której zadaniem jest 
prowadzenie działalności operacyjnej w sektorze usług szkoleniowych i organizacji 
imprez branżowych (konferencje). Spółka będzie prowadziła szkolenia z zakresu transferu 
technologii, technologii laboratoryjnych i medycznych również w oparciu o narzędzia 
udostępniania materiałów on-line. 

 
12.    Informacja o instrumentach finansowych w zakresie: 

 a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków 
pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Spółka,  

 b) przyjętych przez Spółkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, 
łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, 
dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń; 

 
W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie stosowała instrumentów finansowych w zakresie 
ryzyka oraz nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń. 

 
13.  Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek,     których  

papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 
Spółka INNO-GENE S.A. nie stosuje w sposób trwały pięciu następujących dobrych praktyk 
wynikających z Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 
roku, stanowiący tekst jednolity dokumentu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
NewConnect": 
1) Dobra praktyka nr 1 - Emitent nie będzie przestrzegał danej zasady w zakresie transmisji obrad 
walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji wideo przebiegu obrad oraz upubliczniania takiej 
wideo rejestracji. 
Uzasadnienie: Emitent nie będzie przestrzegał danej praktyki ze względu na wysokie koszty 
związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisje obrad walnego zgromadzenia przez 
Internet. Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu walnego zgromadzenia 
będą publikowane przez Emitenta w formie raportów bieżących oraz umieszczane na jego stronie 



internetowej. Dlatego też prowadzenie transmisji obrad nie jest konieczne dla zapewnienia 
akcjonariuszom nie biorącym udziału w walnym zgromadzeniu i innym zainteresowanym 
inwestorom informacji o walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze i osoby zainteresowane będą 
mogli zapoznać się ze sprawami poruszanymi na danym walnym zgromadzeniu, przeglądając 
informacje umieszczone na stronie internetowej. 
 
2) Dobra praktyka nr 3.3. - Emitent nie będzie przestrzegał tej zasady w całości. 
Uzasadnienie: Emitent chce prowadzić przejrzystą i wiarygodną politykę informacyjną. Z uwagi 
jednak na specyfikę działalności Emitenta i brak źródeł pozwalających opisać rynek i pozycję 
emitenta na rynku, na którym działa, niemożliwe jest oszacowanie jego pozycji na rynku i 
sporządzenie rzetelnego opisu rynku. 
 
3) Dobra praktyka nr 3.8. - Emitent nie będzie przestrzegał danej zasady w całości 
Uzasadnienie: Emitent nie publikuje prognoz wyników finansowych. W przypadku, gdy Emitent 
zdecyduje się na przedstawienie swoich prognoz finansowych, to złoży odpowiednią deklarację o 
przestrzeganiu danej zasady. 
 
4) Dobra praktyka nr 5 - Emitent nie będzie przestrzegał danej zasady w całości 
Uzasadnienie: Emitent uznaje za wystarczające prowadzenie zakładki relacje inwestorskie w 
ramach własnej witryny internetowej pod adresem www.inno-gene.pl, gdzie umieszczane są 
aktualne informacje na temat jego działalności i sytuacji. Strona internetowa Emitenta jest 
aktualizowana i prowadzona na bieżąco i stanowi pełne źródło wiedzy o spółce, dostępne dla 
wszystkich inwestorów. 
 
5) Dobra praktyka nr 16 - Emitent nie będzie publikował raportów miesięcznych, w terminie 14 
dni od zakończenia miesiąca. 
Komentarz: W opinii Emitenta wystarczające jest sporządzanie i publikowanie raportów 
bieżących i okresowych zgodnie z Regulaminem ASO oraz umieszczanie tych informacji na 
stronach internetowych (stronie korporacyjnej spółki, NewConnect oraz GPW). Ze względu na 
skalę i dynamikę działalności Emitenta, publikowanie informacji zgodnie z obowiązującymi 
Emitenta regulacjami zapewnia akcjonariuszom i inwestorom dostateczny zakres wiedzy o Spółce, 
pozwalający na podejmowanie decyzji inwestycyjnych. W ocenie Emitenta wystarczająca jest 
publikacja kwartalnych raportów okresowych, w których Emitent będzie informował o aktualnym 
stanie spółki. 
 
W pozostałym zakresie Emitent deklaruje przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego 
obowiązujących na rynku NewConnect. 

 
 
 
Poznań, dnia 7 czerwca 2013 roku 
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