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I. List Zarządu do Akcjonariuszy BioMaxima S.A. 

Lublin, 14 maja 2014 r. 

 

Szanowni Akcjonariusze, 

 

Niniejszym mamy przyjemność przekazać Państwu skonsolidowany raport roczny spółki BioMaxima S.A., 

prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę w 2013 roku. 

Przychody skonsolidowane Spółki w 2013 roku wyniosły 21.817 tys. zł i stanowiły 96,92% przychodów 

poprzedniego roku. Wypracowany zysk netto w 2013 roku wynosi 1.320 tys. zł i jest niższy o 10,80% rdr., co w 

głównej mierze wynika ze spadku zysku netto w spółce zależnej CEBO. 

Zarząd Spółki jest przekonany o konieczności konsolidacji polskich firm działających na rynku i od czterech lat 

skutecznie tą politykę urzeczywistnia. Ocena sytuacji rynkowej i perspektywy na następne lata wskazują na 

konieczność wytworzenia silnego ugrupowania, które będzie reprezentowało potencjał zdolny do wygrania 

konkurencji w wybranych segmentach rynku diagnostycznego oraz zapewni sukces  w rywalizacji z bardzo 

mocnymi firmami międzynarodowymi. Akwizycje Polabu, Emapolu oraz Cebo pozwoliły uczynić ofertę BioMaxima 

bardziej kompleksową oraz wyjść na rynki eksportowe.  

Realizowana polityka rozwoju eksportu zaczyna przynosić efekty. Udział eksportu w przychodach ze sprzedaży 

będzie systematycznie wzrastał. Zarząd liczy ponadto, że własna spółka Roco Sistem w Rumunii szybko będzie 

powiększała przychody ze sprzedaży. Zdobywanie rynków eksportowych w pierwszym etapie wymaga jednak 

zwiększonych nakładów finansowych, co w pewien sposób odbija się również na bieżących wynikach finansowych.  

Zarząd podejmuje również wiele działań w kierunku rozwoju innowacyjności, poszerzenia asortymentu  

produktowego oraz wprowadzenia zaawansowanych technologii. Własny dział badań w 2013 r. opracował i 

unowocześnił blisko 30 nowych produktów mikrobiologicznych oraz biochemicznych.  

W ocenie Zarządu rok 2014 winien być przełomowy dla dalszego rozwoju Spółki w obszarach: 

- rozwoju eksportu 

- akwizycji i innych form współpracy kapitałowej 

- nowoczesnych technologii  

 

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową 

www.biomaxima.com, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o BioMaxima S.A.  

Z poważaniem 

Zarząd BioMaxima S.A. 
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II. Wybrane dane finansowe (w złotych i euro) 

Dane finansowe 
2013 od 

01.01.2013 
do 

31.12.2013 

2012 od 
01.01.2012 

do 
31.12.2012 

2013 od 
01.01.2013 

do 
31.12.2013 

2012 od 
01.01.2012 do 

31.12.2012 

waluta PLN PLN EUR EUR 
okres 2013 2012 2013 2012 

Przychody netto ze sprzedaży 21 816 714 22 510 573 5 180 887 5 393 563 

Koszty działalności operacyjnej 20 172 877 20 394 242 4 790 519 4 886 487 

Zysk ze sprzedaży 1 643 836 2 116 331 390 367 507 076 

Zysk z działalności operacyjnej 1 714 667 2 073 723 407 188 496 867 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 564 276 1 841 749 371 474 441 285 

Zysk netto 1 320 372 1 480 458 313 553 354 720 

Aktywa trwale 10 587 590 10 077 396 2 552 949 2 464 996 

Aktywa obrotowe 12 011 420 12 139 199 2 896 272 2 969 326 

Aktywa razem 22 599 010 22 216 594 5 449 221 5 434 322 

Kapitał własny 14 374 993 14 440 551 3 466 192 3 532 252 

Zobowiązanie krótkoterminowe 3 845 307 4 587 433 927 206 1 122 116 

Zobowiązanie długoterminowe 4 234 987 3 022 978 1 021 168 739 440 

Razem zobowiązania 8 224 017 7 776 044 1 983 029 1 902 070 

Pasywa razem 22 599 010 22 216 594 5 449 221 5 434 322 

Przepływy pieniężne netto z dz. operacyjnej 1 249 427 -5 962 191 296 706 -1 428 549 

Przepływy pieniężne netto z dz. inwestycyjnej -1 521 887 -939 683 -361 407 -225 149 

Przepływy pieniężne netto z dz. finansowej 58 451 7 350 203 13 880 1 761 118 

Przepływy pieniężne netto -214 009 448 328 -50 821 107 420 

Zysk netto na jedną akcję 0,43 0,48 0,10 0,11 

Wartość księgowa na jedną akcję 4,73 4,67 1,14 1,14 

     

     
Zastosowane kursy euro 2013 2012 

  rachunek wyników i przepływów 4,211 4,1736 
  bilans 4,1472 4,0882 
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III. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok. 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku 

 

Sprawozdanie zawiera: 

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowany  bilans  

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

1.  WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
INFORMACJE O JEDNOST CE DOMINUJĄCEJ  
BioMaxima Spółka Akcyjna – Jednostka dominująca grupy kapitałowej - powstała 10 września 2008 r. na 

mocy aktu notarialnego Repertorium A 2582/2008 w wyniku przekształcenia BioMaxima Sp. z o.o. 

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w 
Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS dnia 10.09.2008 r. pod numerem KRS  0000313349. Siedziba Spółki 
mieści się w  Lublinie przy ul. Vetterów 5. 

 Przedmiotem działalności spółki zgodnie ze statutem i w oparciu o Polską Klasyfikacją Działalności jest: 

1)  poligrafia, i reprodukcja zapisanych nośników informacji (dział 018 PKD), 
2)  produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (dział 020 PKD), 
3)  produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych (dział 021 PKD), 
4)  produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 026 PKD), 
5)  pozostała produkcja wyrobów (dział 032 PKD), 
6)  naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (dział 033 PKD), 
7)  handel hurtowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi (dział 046 PKD), 
8)  handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 047 PKD), 
9)  transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 049 PKD), 
10)  badania naukowe i prace rozwojowe (dział 072 PKD), 
11)  działalność weterynaryjna (dział 075 PKD), 
12)  wynajem i dzierżawa (dział 077 PKD), 
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13)  opieka zdrowotna (dział 086 PKD). 
 

Wykaz jednostek zależnych 
 

a. W skład Grupy Kapitałowej oprócz Jednostki dominującej wschodzi: 
 CEBO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukownie przy ul. Sławkowskiej 45. 

Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowany PKD 46.90.Z. Jednostka 
dominująca posiada 100% udziałów i  głosów w spółce zależnej. 

b. Jednostki poporządkowane wyłączone ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego: 
 S.C. ROCO SISTEM SRL z siedzibą w Bukareszcie, ul. Mohorului nr6, bl..17, kl.6, piętro 2, m.88, Sektor 6, 

Rumunia. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów 
medycznych, włączając dentystyczne. Jednostka dominująca posiada 90% udziałów i  głosów w spółce 
zależnej. Podstawa wyłączenia art.58 ust.1 UoR. 

 

Zasady i metody przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

a. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2013 do 31 
grudnia 2013r. Konsolidacji sprawozdania finansowego jednostki zależnej podlegał okres od 1 stycznia 
2013 do 31 grudnia 2013r.  
Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego zostały 
sporządzone przy założeniu, że jednostki powiązane będą kontynuowały działalność gospodarczą w dającej 
się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierzają, ani nie są zmuszone zaniechać działalności lub istotnie 
zmniejszyć jej zakresu. Zarządowi Jednostki dominującej nie są znane żadne zdarzenia, które mogłyby 
zagrażać kontynuowaniu działalności przez którąkolwiek z jednostek powiązanych w okresie kolejnych 12 
miesięcy. 

b. Skonsolidowany rachunek zysków i start Grupa Kapitałowa sporządza w wariancie porównawczym , 
natomiast skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metoda pośrednią. 

c. Wynik finansowy Grupy Kapitałowej obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody 
oraz związane z nimi koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 
ostrożnej wyceny. 

d. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29  
września 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz  Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady 
ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych 

e. Grupa przyjęła następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego: 
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe i środki trwałe w budowie wycenia się wg cen nabycia 
lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.  

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową w okresach miesięcznych. Odpisy amortyzacyjne 
wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych o wartości początkowej wyższej niż 1 500 zł i 
niższej lub równej niż 3 500 zł są dokonywane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej niższej lub równej niż 1 500 zł 
ujmowane są jako koszt zużycia materiałów w momencie zakupu. 

Do amortyzacji Jednostka stosuje, dla podstawowych grup majątku, następujące okresy ekonomicznej  
użyteczności: 

 Dla wartości niematerialnych i prawnych: 
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o licencje na programy komputerowe – 2 lata, 

o wartość firmy – 5 lat, 

o koszty zakończonych prac rozwojowych – 4 lata,  

o pozostałe wartości niematerialne i prawne – 5 lat. 

 Dla środków trwałych: 

o budynki  – 40 lat (480 m-cy), 

o maszyny i urządzenia produkcyjne – okres ustalany jest każdorazowo przez dyrektora produkcji i 

rozwoju/dyrektora zarządzającego, 

o samochody – 5 lat (60 m-cy), 

o Aparatura diagnostyczna przekazana klientom w użytkowanie na podstawie umowy dzierżawy – 4 

lata 

o pozostałe środki trwałe – według stawek określonych w Załączniku nr 1 ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych”, jednak w przypadku, 

gdy według głównego księgowego stawka określona w załączniku różni się istotnie od 

przewidywanego okresu użytkowania podejmuje on decyzję o zmianie stawki na odzwierciedlającą 

okres użytkowania. 

Długoterminowe aktywa finansowe  
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według cen 

nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków 

trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości 

Na dzień bilansowy udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych są wyceniane według ceny 

nabycia (tj. wartości początkowej ustalonej na dzień wprowadzenia inwestycji do ksiąg rachunkowych) 

pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Aktywa finansowe zaliczone do instrumentów finansowych są wyceniane według przepisów 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, 
zwanego dalej rozporządzeniem o instrumentach finansowych.  

Zapasy 
Surowce do produkcji i towary handlowe wycenia się wg  cen nabycia. Wytworzone w ciągu roku 
obrotowego wyroby gotowe i wycenia się wg kosztu wytworzenia, natomiast są na dzień bilansowy wg 
kosztów wytworzenia nie wyższego od cen sprzedaży netto. Półprodukty i produkcja w toku jest 
wyceniana w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich. Wartość rozchodu rzeczowych składników 
obrotowych jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze weszło pierwsze wyszło 

Należności i zobowiązania 

Na dzień nabycia lub powstania należności i zobowiązania ujmuje się według wartości nominalnej. 

Natomiast na dzień bilansowy i wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 

ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 

Na dzień powstania należności i zobowiązania w walucie obcej są wyceniane według średniego kursu 

NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania należności lub zobowiązania (np. wystawienia faktury). 

Na dzień bilansowy wyceniane są według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy. 

Środki pieniężne 
Krajowe aktywa pieniężne wykazuje się w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy w księgach 

rachunkowych w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy aktywa pieniężne wyrażone w walucie obcej 

przelicza się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez 
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Narodowy Bank Polski. Kolejność wyceny rozchodu środków pieniężnych w walucie obcej na 

rachunkach walutowych i w kasach walutowych odbywa się według metody FIFO. 

Międzyokresowe rozliczenia kosztów 
Czynne rozliczenia kosztów są dokonywane dla kosztów, które dotyczą więcej niż jednego okresu 

sprawozdawczego. Do rozliczeń międzyokresowych czynnych zaliczane są m.in.: 

 opłacone z góry świadczenia, takie jak prenumerata, ubezpieczenia, czynsze i dzierżawy  

 opłata wstępna przy zawieraniu umów leasingu 

 koszty generalnych remontów  

 dokonany jednorazowo roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  

 koszty towarów (aparatura i sprzęt) oddanych klientom do nieodpłatnego używania w ramach 

umowy użyczenia  

 koszty towarów(aparatura i sprzęt) o wartości mniejszej lub równej 3 500,00 zł, oddanych klientom 

w ramach umowy dzierżawy  

 koszty prac rozwojowych przez czas ich trwania  

Metoda księgowania czynnych rozliczeń kosztów nie ma wpływu na zmianę stanu produktów. 

Kapitały 
Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie  i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: 

 otrzymane wpłaty lub zafakturowane z góry należności za świadczenia, których wykonanie nastąpi 
w następnych okresach sprawozdawczych,  

 równowartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w 
budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – z chwilą rozpoczęcia 
amortyzacji tych składników przejętych nieodpłatnie następuje stopniowe ich odpisywanie, 
równolegle do amortyzacji, na poczet pozostałych przychodów operacyjnych; 

Zasady ustalania wyniku finansowego 

Grupa kapitałowa stosuje rachunek zysków i strat w wersji porównawczej. Na wynik finansowy netto 

składa się: wynik ze sprzedaży, wynik z pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności 

finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z 

tytułu podatku dochodowego 
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Skonsolidowany  bilans na dzień 31 grudnia 2013r 

  AKTYWA 31.12.2012 31.12.2013 PASYWA 31.12.2012 31.12.2013 

A A. Aktywa trwałe 10 077 395,60 10 587 589,71 A. Kapitał własny 14 440 550,67 14 374 992,87 

I Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 936 357,22 2 893 742,39   I. Kapitał  podstawowy 3 090 000,00 3 040 000,00 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 403 795,00 2 461 285,22  II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

2 Wartość firmy 0,00 0,00 III. Udziały własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

3 Inne wartości niematerialne i prawne 532 562,22 432 457,17 IV. Kapitał zapasowy 9 024 536,81 9 169 065,12 

4 Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych  0,00 0,00  V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

II Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 349 288,00 VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 845 555,87 845 555,87 

1 Wartość firmy jednostek zależnych 0,00 349 288,00 VII. Różnice kursowe z przeliczenia 0 0 

2 Wartość firmy jednostek współzaleznych 0,00 0,00 VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

III Rzeczowe aktywa trwałe 8 141 038,38 7 144 610,21 IX. Zysk (strata) netto roku bieżącego 1 480 457,99 1 320 371,88 

1 Środki trwałe 7 433 473,78 7 135 510,21 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk ujemna) 0,00 0,00 

a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 751 418,22 715 877,22 B. Kapitał mniejszości 0,00 0,00 

b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowe i wodnej 4 416 259,39 3 810 440,63 C  Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 

c urządzenia techniczne i maszyny 753 956,03 638 855,04 I.  Ujemna wartość firmy jednostek zależnych 0,00 0,00 

d środki transportu 626 767,86 578 129,59 II. Ujemna wartość firmy jednostek współzaleznych 0,00 0,00 

e inne środki trwałe 885 072,28 1 392 207,73 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 776 043,55 8 224 016,70 

2  Środki trwałe w budowie 707 564,60 9 100,00 I. Rezerwy na zobowiązania  0,00 0,00 

3  Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 

IV Należności długoterminowe 0,00 0,00 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 

V Inwestycje długoterminowe 0,00 199 949,11 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 
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3 Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 199 949,11 II. Zobowiązania długoterminowe 3 022 977,52 4 234 987,27 

a 

w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych 

metodą konsolidacji pełnej lub metoda proporcjonalną 0,00 199 949,11 
1. Wobec jednostek powiązanych 

0,00 0,00 

- udziały i akcje 0,00 199 949,11 2. Wobec pozostałych jednostek  3 022 977,52 4 234 987,27 

VI Długoterminowe rozliczenia okresowe 0,00 0,00    a. kredyty i pożyczki 2 801 098,55 4 234 987,27 

B Aktywa obrotowe 12 139 198,62 12 011 419,86     b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

I Zapasy 5 425 024,75 5 822 065,59     c. inne zobiązania finansowe 0,00 0,00 

1 Materiały 853 442,27 889 388,81     d. inne 221 878,97 0,00 

2 Półprodukty i produkty w toku 32 690,62 13 525,81       

3 Produkty gotowe 466 786,10 456 547,01 III. Zobowiązania krótkoterminowe 4 587 433,22 3 845 307,24 

4 Towary 3 963 946,28 4 381 841,36 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

5 Zaliczki na dostawy 108 159,48 80 762,60     a. - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy 0,00 0,00 

II Należności krótkoterminowe 3 854 506,45 3 666 912,73         - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy 0,00 0,00 

1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 154 248,03     b. inne 0,00 0,00 

a. z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy 0,00 154 248,03 2. Wobec pozostałych jednostek  4 585 381,69 3 845 307,24 

- z tyt dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 m-cy 0,00 0,00     a. kredyty i pożyczki 2 187 467,76 1 232 972,09 

b inne 0,00 0,00     b. z tyt emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

2 2. Należności od pozostałych jednostek 3 854 506,45 3 512 664,70     c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 664 815,78 3 312 497,96     d. z tytułu dostaw i usług, o okresie  wymagalności: 1 994 117,87 2 201 422,38 

- z tyt dostaw i usług o okresie spłaty do 12 m-cy 3 654 555,78 3 293 805,46         - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności do 12 m-cy 1 994 117,87 2 201 422,38 

- z tyt dostaw i usług o okresie spłaty pow. 12 m-cy 10 260,00 18 692,50         - z tyt dostaw i usług o okr wymagalności pow. 12 m-cy 0,00 0,00 

b z tyt podatków, dotacjii, ceł ubezpieczeń społ i zdrowotnych 144 217,30 131 221,48     e. zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

c  inne 45 473,37 68 945,26     f. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
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d  dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00     g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 294 247,40 274 623,36 

III  III. Inwestycje krótkoterminowe 1 272 730,54 1 082 999,37     h. z tytułu wynagrodzeń 3 996,00 5 328,00 

1  Krótkoterminowe aktywa finansowe 969 950,67 755 941,51     i. inne 105 552,66 130 961,41 

a w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 3. Fundusze specjalne 2 051,53 0,00 

i udziały lub akcje 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 165 632,81 143 722,19 

iv Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 

b w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 165 632,81 143 722,19 

c  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 969 950,67 755 941,51     - długoterminowe 117 274,61 95 037,29 

-        środki pieniężne w kasie i na rachunkach 969 950,67 755 941,51     - krótkoterminowe 48 358,20 48 684,90 

-        inne środki pieniężne 0,00 0,00       

2 Inne inwestycje krótkoterminowe 302 779,87 327 057,86       

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 586 936,88 1 439 442,17       

  Suma aktywów (A+B) 22 216 594,22 22 599 009,57 Suma bilansowa (A+B) 22 216 594,22 22 599 009,57 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat (porównawczy) 

TREŚĆ w złotych za okres: 

 

2012 2013 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22 510 572,98 21 816 713,68 

   - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą 

proporcjonalną 0,00 163 909,04 

    I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 412 839,96 6 178 686,68 

   II. Zmiana stanu produktów  414 259,73 -29 403,90 

  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 7 670,05 880 607,07 

  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15 675 803,24 14 786 823,83 

B. Koszty działalności operacyjnej 20 394 242,20 20 172 877,32 

    I. Amortyzacja 1 156 375,65 1 529 769,95 

   II. Zużycie materiałów i energii 3 910 718,93 3 892 999,11 

  III. Usługi obce 2 309 813,08 2 527 215,34 

  IV. Podatki i opłaty, w tym: 116 601,99 108 281,02 

       - podatek akcyzowy 0,00 0,00 

   V. Wynagrodzenia 2 637 916,36 2 430 062,52 

  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 498 709,87 478 279,34 

  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 311 294,84 343 509,79 

 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9 452 811,48 8 862 760,25 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 2 116 330,78 1 643 836,36 

D. Pozostałe przychody operacyjne 506 753,90 317 506,80 

    I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 116 937,78 23 370,36 

   II. Dotacje 38 720,25 101 224,00 

  III. Inne przychody operacyjne 351 095,87 192 912,44 

E. Pozostałe koszty operacyjne 549 361,88 246 676,41 

    I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

   II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

  III. Inne koszty operacyjne 549 361,88 246 676,41 

F. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 2 073 722,80 1 714 666,75 

G. Przychody finansowe 272 841,14 181 315,87 

    I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

        - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

   II. Odsetki, w tym: 53 016,34 79 086,13 

        - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
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  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

  V. Inne 219 824,80 102 229,74 

H. Koszty finansowe 504 814,95 331 706,74 

    I. Odsetki, w tym: 344 795,69 239 696,44 

        - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

   II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

 IV. Inne 160 019,26 92 010,30 

I. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części działó jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 

J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 1 841 748,99 1 564 275,88 

K. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 

    I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

   II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

L. Odpis wartości firmy 0,00 0,00 

I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 

I. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 

M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 

I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 

I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda 

praw własnościowych 0,00 0,00 

O. Zysk (strata) brutto (J+/-k-L+M+/-N) 1 841 748,99 1 564 275,88 

P. Podatek dochodowy 361 291,00 243 904,00 

Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

R. Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 

N. Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) 1 480 457,99 1 320 371,88 
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

Treść 
Kwoty za kres 

2012 r 2013 r 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9 339 466,23 14 440 550,67 

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 3 090 000,00 3 040 000,00 

      a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji   0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 3 090 000,00 3 040 000,00 

  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 5 213 251,38 9 024 536,81 

    2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 3 811 285,43 144 528,31 

      a) zwiększenie: 10 282 501,43 1 480 457,99 

       emisji akcji powyżej wartości nominalnej 5 847 161,00 0,00 

       kapitał zapasowy przejętej spółki Emapol sp. z o.o. 3 244 681,45 0,00 

       przeznaczenie zysku z roku ubiegłego BioMaxima SA 998 953,49 1 375 064,44 

       przeznaczenie zysku z roku ubiegłego CEBO sp. z o.o. 191 705,49 105 393,55 

      b) zmniejszenie: 6 471 216,00 1 335 929,68 

podział CEBO sp z o.o. przez wydzielenie 0,00 1 335 929,68 

 różnica w stanie majątku spóki połączonej Emapol 6 471 216,00 0,00 

    2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 9 024 536,81 9 169 065,12 

  3.1 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 

  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 845 555,87 845 555,87 

    1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

    2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 845 555,87 845 555,87 

  6. Zysk  z lat ubiegłych na początek okresu 1 190 658,98 1 480 457,99 

     zmniejszenie (z tytułu)przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału 

zysku BioMaxima SA 998 953,49 1 375 064,44 

     zmniejszenie (z tytułu)przeniesienie na kapitał zapasowy z podziału 

zysku CEBO sp. z o.o. 191 705,49 105 393,55 

    6.1 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

     Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

     Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 
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  7. Wynik netto 1 480 457,99 1 320 371,88 

    a) zysk netto 1 480 457,99 1 320 371,88 

    b) strata netto   0,00 

    c) zysk z poprzednich kwartałów   0,00 

II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14 440 550,67 14 374 992,87 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. podziału zysku 14 440 550,67 14 374 992,87 

 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 

TREŚĆ 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013 

A. Przepływy srodków pieniężnych z działalności operacyjnej -5 962 191,13 1 249 426,95 

   I. Wynik finansowy netto (zysk/strata) 1 480 457,99 1 320 371,88 

   II. Korekty razem -7 442 649,12 -70 944,93 

Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 

Zyski (straty) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 

Amortyzacja 1 156 375,65 1 529 769,95 

Odpis wartości firmy 0,00 0,00 

Odpis ujemnej  wartości firmy 0,00 0,00 

Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych     

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 274 130,68 199 071,36 

Zysk/strata z działalności inwestycyjnej -116 478,50 -23 370,36 

Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 

Zmiana stanu zapasów -2 049 732,28 -692 599,06 

Zmiana stanu należności -591 486,66 83 104,78 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyj. kredytów i pożyczek 250 896,22 292 572,63 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 672 902,88 -1 467 201,61 

Inne korekty -4 693 451,35 7 707,38 

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) -5 962 191,13 1 249 426,95 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -939 683,42 -1 521 886,84 

   I. Wpływy 152 755,23 38 530,08 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 145 255,23 38 530,08 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 7 500,00 0,00 

    a. w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 0,00 
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    b. w pozostałych jednostkach 7 500,00 0,00 

         - zbycie aktywów finansowych 7 500,00 0,00 

         - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

         - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

         - odsetki 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

  II. Wydatki -1 092 438,65 -1 560 416,92 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 092 438,65 -961 179,81 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 -599 237,11 

    a. w jednostkach wycenianych metodą praw własności 0,00 -399 288,00 

    b. w pozostałych jednostkach 0,00 -199 949,11 

         - nabycie aktywów finansowych 0,00 -199 949,11 

         - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -939 683,42 -1 521 886,84 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 7 350 202,83 58 450,73 

   I. Wpływy 8 255 464,28 2 500 000,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów  i innych instr. kapitałowych oraz dopłat do kapitału 6 847 161,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 1 398 303,28 2 500 000,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 10 000,00 0,00 

   II. Wydatki -905 261,45 -2 441 549,27 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek -362 702,46 -2 020 606,95 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -116 532,00 -103 584,00 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -129 345,41 -90 328,97 

8. Odsetki -296 681,58 -227 029,35 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

   III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 7 350 202,83 58 450,73 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 448 328,28 -214 009,16 
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E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 448 328,28 -214 009,16 

     - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 521 622,39 969 950,67 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym 969 950,67 755 941,51 

     - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00                         0,00 

 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES 
01.01.2013 – 31.12.2013 R. 

1. Dane dotyczące zmian w aktywach trwałych wg wartości brutto 

Pozycja 
Stan na 

początek roku 
obrotowego 

Zmiany w ciągu roku 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 

Zwiększenia   Zmniejszenia 

Nabycie Przemieszczenia Zbycie Liwidacja Inne 

Inne wartości 
niematerialne i 
prawne 

 372 696,57        45 891,50        -        -        -        -        418 588,07       

Koszty 
zakończonych 
prac 
rozwojowych 

 1 849 110,09        1 592 785,70        -        -        -        -        3 441 895,79       

Licencje 
niskocenne (do 
3 500 zł) 

 344 353,10        3 222,51        -        -        -        -        347 575,61       

Razem WNiP  2 566 159,76        1 641 899,71        -        -        -        -        4 208 059,47       

Grunty  751 418,22        -        -        -        -        35 541,00        715 877,22       

Budynki i 
budowle (w tym 
inwestycje w 
obce środki 
trwałe) 

 4 723 999,03        35 049,08        -        -        -        715 396,15        4 043 651,96       

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

 1 691 631,51        58 676,13        98 745,69        -        -        137 282,95        1 711 770,38       

Środki 
transportowe 

 1 142 852,80        165 000,00        -        101 456,27        -        23 500,00        1 182 896,53       

Inne środki 
trwałe 

 3 130 479,61        601 125,13        446 244,00        31 517,18        111 236,50        586 493,80        3 448 601,26       

Razem Środki 
Trwałe 

 11 440 381,17        859 850,34        544 989,69        132 973,45        111 236,50        1 498 213,90        11 102 797,35       
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Środki trwałe 
w budowie i 
niezakończone 
prace badawcze 
i rozwojowe 

 707 564,60        70 569,65        -        -        -        769 034,25        9 100,00       

Inwestycje 
długoterminowe 

 -        199 949,11        -        -        -        -        199 949,11       

Ogółem  14 714 105,53        2 772 268,81        544 989,69        132 973,45        111 236,50        2 267 248,15        15 519 905,93       

 

2. Dane dotyczące zmian w aktywach trwałych wg wartości umorzenia 

Pozycja 
Stan na początek roku 

obrotowego 

Zmiany w ciągu roku   
Stan na koniec roku 

obrotowego 
Zwiększenia 

Zwiększenia 
inne 

Zmniejszenia 
Zmniejszenia 

inne 

Inne 
wartości 
niematerialne i 
prawne 

                        167 889,35         145 996,55                     -                         -                         -                             313 885,90     

Koszty 
zakończonych 
prac 
rozwojowych 

                        445 315,09         535 295,48                     -                         -                         -                             980 610,57     

Licencje 
niskocenne (do 
3 500 zł) 

                          16 598,10             3 222,51                     -                         -                         -                               19 820,61     

RAZEM WNiP 
                        629 
802,54     

    684 
514,54     

                -                         -                         -       
                   1 314 
317,08     

Grunty                                       -                          -                       -                         -                         -                                           -       

Budynki i 
budowle (w tym 
inwestycje w 
obce środki 
trwałe) 

                        307 739,64         110 293,68                     -          184 821,99                       -                             233 211,33     

Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

                        954 139,27         167 718,95        98 745,69        140 978,26                       -                          1 079 625,65     

Środki 
transportowe 

                        516 084,94         194 182,95                     -          105 500,95                       -                             604 766,94     

Inne środki 
trwałe 

                     2 228 943,54         375 104,89                     -          453 574,47        100 790,74                        2 049 683,22     

Razem Środki 
Trwałe 

                     4 006 
907,39     

    847 
300,47     

   98 745,69        884 875,67        100 790,74     
                   3 967 
287,14     

Inwestycje 
długoterminowe 

                                      -                          -                           -                                             -       

OGÓŁEM 
                     4 636 
709,93     

 1 531 
815,01     

   98 745,69        884 875,67        100 790,74     
                   5 281 
604,22     
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3. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście przez jednostki powiązane 
Pozycja nie wystąpiła. 

4. Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych. 
Grupa Kapitałowa nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. 

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby 
W roku obrotowym Grupa Kapitałowa nie poniosła kosztów na wytworzenie środków trwałych w 
budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby. 

6. Planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe 
Grupa Kapitałowa nie planuje nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. 

7. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. 
W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa używała na podstawie umowy najmu 
nieruchomość produkcyjno-magazynowo-biurową położoną w Gdańsku przy ul. Budowlanych 68.  

8. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli. 
Zobowiązań wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli jednostki powiązane  wg stanu na 31.12.2013 r. nie 
posiadały.  

9. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej oraz liczbie i wartości 
nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 
Kapitał zakładowy w spółce wg stanu na 31.12.2013 r. tworzy 1 440 000 akcji serii A, 600 000 
akcji serii B oraz 1 000 000 akcji serii C. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN. 

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej akcji zawiera 
tabela 3: 

 

AKCJONARIUSZ 
LICZBA 
AKCJI 

% AKCJI W 
KAPITALE 

ZAKŁADOW
YM 

LICZBA GŁOSÓW 
NA WALNYM 

ZGROMADZENIU 
AKCJONARIUSZY 

% UDZIAŁ 
GŁOSÓW W 

OGÓLNEJ 
LICZBIE 

GŁOSÓW NA 
WZA 

1 Przemysław Kruszyński 
(wraz z CzART Sp. z o.o. oraz 
Quart Development S.A.) 

477 814 15,72 477 814 15,72 

2 Czesław Wójcikowski (wraz z 
synem i córką) 

352 000 11,58 352 000 11,58 

3 Artur Wojcieszuk (wraz z 
żoną) 

293 550 9,66 293 550 9,66 

4 Artur Siwek (wraz z Asko Sp. 
z o.o. oraz Siwek Sp. z o.o.) 

291 827 9,60 291 827 9,60 
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5 BM Inwestor Sp. z o.o. 191 890 6,31 191 890 6,31 

6 Maciej Krzyżanowski 152 638 5,02 152 638 5,02 

7 Pozostali 1 280 281 42,11 1 280 281 42,11 

 

10. Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 
zapasowych i rezerwowych 

Informacje na temat zmian w wymienionych kapitałach zawarte są w sporządzonym przez 
Grupę Kapitałową  „Zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym”. 

                                                 

11. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

Rezerwy na zobowiązania w Grupie Kapitałowej nie wystąpiły. 

12. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość na 

początek okresu  
Zwiększenia Zmniejszenia 

Wartość na koniec 

okresu  

I 
Odpisy aktualizujące 

należności długoterminowe 
0,00  0,00  0,00  0,00  

II 

Odpisy aktualizujące 

należności z tyt. dostaw i 

usług 
8 449,09  0,00  8 449,09  0,00  

1 

Odpisy aktualizujące 

należności od jednostek 

powiązanych 
0,00  0,00  0,00  0,00  

2 

Odpisy aktualizujące 

należności od pozostałych 

jednostek 
8 449,09  0,00  8 449,09  0,00  

III 
Odpisy aktualizujące inne 

należności długoterminowe 
0,00  0,00  0,00  0,00  

IV 

Odpisy aktualizujące inne 

należności dochodzone na 

drodze sądowej 
0,00  0,00  0,00  0,00  

       

13. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, 
przewidywanym umową okresie spłaty. 
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Lp. Wyszczególnienie 

Wartość 

bilansowa na 

koniec okresu 

Wymagalne 

 od  1 do 3 lat 

Wymagalne 

od  3 do 5 lat 

Wymagalne 

 powyżej 5 lat 

I 

Zobowiązania 

długoterminowe wobec 

jednostek powiązanych 
0,00  0,00  0,00  0,00  

II 

Zobowiązania 

długoterminowe wobec 

pozostałych jednostek 
4 234 987,27  3 154 871,82  736 669,48  543 445,97  

1 kredyty bankowe 4 234 987,27  3 154 871,82  736 669,48  543 445,97  

2 inne 0,00  0,00  0,00  0,00  

 

14. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 
                                                                                                                                                                                                   

Wyszczególnienie Wartość 

Projekty rozwojowe 610 463,86 

Aparatura w użyczeniu 556 198,89 

Plan Rozwoju Eksportu etap II 107 461,69 

Dzierżawa nieruchomości 54 170,00 

Oprogramowanie 30 601,24 

Ubezpieczenia 28 850,45 

ISO 11 416,68 

Prowizje od kredytów 10 416,68 

Rejestracja wyrobów medycznych 9 096,42 

Pozostałe 20 425,58 

Suma 1 439 101,49 

 

15. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów. 
 

Wyszczególnienie Wartość 

Dotacje 117 601,31 
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Zaliczki na poczet dostaw 26 120,88 

Suma  143 722,19 

 

16. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.  
 

                            

Zobowiązanie Zabezpieczenie 
Wartość zobowiązania  

na koniec okresu 

Kredyty  inwestycyjne BPH hipoteka 2 229 367,75 

Kredyt obrotowy BPH hipoteka 2 000 000,00 

Kredyt w rachunku bieżącym PEKAO SA zastaw na zapasach 0,00 

Kredyt refinansowy BPH Przewłaszczenie środków trwałych 52 844,94 

Suma 

 

4 282 212,69 

                                                                                             

17. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane gwarancje i 
poręczenia, także wekslowe. 
Zobowiązania warunkowe ani poręczenia w Grupie Kapitałowej w nie występowały. 

 

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 
Grupa Kapitałowa nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć. 

 

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

Struktura sprzedaży Struktura terytorialna Wartość netto Udział % 

Wyroby i usługi Kraj       4 366 670,70     20% 

Towary handlowe Kraj     15 063 512,06     69% 

Towary handlowe Eksport          450 128,11     2% 

Wyroby i usługi Eksport       1 812 015,98     8% 

Razem 

 

       21 692 326,85     100% 
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3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
W okresie sprawozdawczym Grupa Kapitałowa  nie dokonała zmian odpisów aktualizujących 

wartość zapasów. Saldo odpisów aktualizujących wartość zapasów na dzień 31-12-2013 wynosi 
1 277,80zł. 

                                                                                                                                                                             

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 
przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 

Grupa Kapitałowa w 2013r nie osiągnęła przychodów ani nie poniosła kosztów związanych z 
działalnością zaniechaną i nie planuje zaniechania działalności w następnym roku. 

 

5. Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby. 
Grupa Kapitałowa sporządza wariant porównawczy  rachunku zysków i strat. 

 

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych od wyniku finansowego brutto. 

 

Zysk brutto        1 564 275,88 zł 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, w tym:    265 803,39 zł  

 

 Dotacje       101 224,00 zł 

 PFRON         28 771,00 zł 

 Amortyzacja         54 961,76 zł 

 Koszty reprezentacji        23 420,43 zł 

 Spisane należności        22 066,05 zł 

Darowizny           8 263,16 zł   

 

Przychody niestanowiące podstawy opodatkowania , w tym:    131 193,83 zł 

 Dotacje       101 224,00 zł 

 Odsetki naliczone        30 039,88 zł 

 

Koszty tylko podatkowe (raty czynszu leasingowego)       90 238,97 zł 

Przychody tylko podatkowe               1 820,00 zł 

Dochód z tyt. działalności nieopodatkowanej       334 377,00 zł 

Dochód do opodatkowania                  1 276 089,47 zł 
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7. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w tys. zł. 
 

Nakłady na:                           Poniesione w 2013 r.                

 

1. Wartości niematerialne i prawne           49 

2. Środki trwałe            912 

- w tym dotyczące ochrony środowiska  -                                        

3. Środki trwałe w budowie                          - 

- w tym dotyczące ochrony środowiska  -                                        

4. Inwestycje w nieruchomości i prawa            -                                      

 RAZEM                      961 

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe podatek 
dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

W Grupie kapitałowej nie wystąpiły operacje nadzwyczajne w roku obrotowym 2013. 

9. Sprawozdanie finansowe za okres w którym nastąpiło połączenie jednostki powiązanej 
Grupa kapitałowa nie podlegała połączeniom 

10. Niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej. 
Grupa Kapitałowa nie stwierdza niepewności kontynuowania działalności. 

11. Inne informacje, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz 
wyniku finansowego jednostek powiązanych. 
Grupa Kapitałowa nie stwierdza obecności innych informacji  mogących wpłynąć na ocenę jej 
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego. 

12. Umowy zawarte przez jednostki powiązane nieuwzględnione w bilansie skonsolidowanym. 
Pozycja nie wystąpiła w Grupie Kapitałowej. 

13. Istotne transakcje zawarte przez jednostkę dominującą  z jednostkami powiązanymi na warunkach 
innych niż rynkowe. 
Grupa Kapitałowa nie zawierała istotnych transakcji z jednostkami powiązanymi na warunkach 
innych niż rynkowe. 

14. Informacje o zatrudnieniu. 
 

Na dzień 31.12.2013 r. zatrudnionych było w Grupie Kapitałowj 86 osób, w tym:  

 pracownicy umysłowi – 79 osób                                                                                                                                        
 pracownicy na stanowiskach robotniczych – 7 osób 

Przeciętne zatrudnienie w okresie 01.01. – 31.12.2013 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu 
pracy wyniosło 82 osoby.  

15. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym 
w skład organów zarządzających spółek handlowych (dla każdej grupy osobno). 
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CZŁONKOWIE ORGANÓW       Wynagrodzenia     Wynagrodzenia 

           obciążające koszty   obciążające zysk  

ZARZĄDZAJĄCYCH    270 734,40 zł     0,00 zł 

NADZORUJĄCYCH         65 600,00 zł     0,00 zł 

16. Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem 
warunków oprocentowania i  terminów spłaty. 
Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec Grupy 
Kapitałowej zobowiązań z tytułu pożyczek. 

17. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym. 
Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Lublinie z dniem 20 marca 2014 r. nastąpiło 
połączenie CEBO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bukownie z BioMaxima S.A. w 
Lublinie, gdzie BioMaxima jako właściciel 100% udziałów w CEBO Sp. z o.o. jest spółką 
przejmującą zgodnie z art. 515 §1 oraz art. 516 §6 Kodeksu Spółek Handlowych 

18. Informacje o instrumentach finansowych i transakcjach zabezpieczających. 
Grupa Kapitałowa nie posiadała instrumentów finansowych ani nie dokonywała transakcji 
zabezpieczających. 
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IV.Sprawozdanie Zarządu 

W 2013 roku Zarząd BioMaxima S.A. funkcjonował w składzie: 

Henryk Lewczuk – Prezes Zarządu 

Krzysztof Szlachetka - Wiceprezes Zarządu 

 

 W 2013 roku odbyło się 12 posiedzeń zarządu. 

W dniu 9 stycznia 2013 r. oraz 1 lipca 2013 r. Zarząd BioMaxima podpisał aneksy do listu 
intencyjnego zawartego w dniu 18 kwietnia 2011 r. z panem Benedyktem Cebo dotyczącego 
nabycia 100% udziałów w spółce CEBO Sp. z o.o.. W dniu 28 listopada 2013 roku Zarząd 
podpisał z Panem Benedyktem Cebo oraz Panią Elwirą Cebo ostateczną umowę nabycia 100% 
udziałów w CEBO Sp. z o.o.  z siedzibą w Bukownie. Cena nabycia 100% udziałów wyniosła 
383.750 zł. CEBO Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem niemieckiej firmy KABE w Polsce. 
KABE jest jednym z dwóch producentów systemu aspiracyjno-próżniowego do pobierania 
krwi, które konkurują na rynku polskim. Zakup CEBO Sp. z o.o. pozwolił spółce BioMaxima 
uzyskać wyłączność na sprzedaż produktów KABE na rynku polskim, co uzupełni 
dotychczasową ofertę Spółki. 

W celu rozwoju eksportu w lutym BioMaxima nabyła 90% udziałów w rumuńskiej spółce 
Roco Sistem S.R.L. z siedzibą w Bukareszcie. Cena nabycia wyniosła 48.200 euro (ok. 200 tys. 
zł). Zakup został sfinansowany ze środków własnych BioMaxima. Spółka Roco Sistem S.R.L. 
była do tej pory poddystrybutorem jednej z większych rumuńskich spółek i świadczyła usługi 
serwisowe oraz produkowała proste urządzenia do elektroforezy białek. Ponadto opracowała 
na zlecenie BioMaxima, kompletny raport w zakresie sytuacji na rynku rumuńskim, bazą 
danych klientów oraz bazą danych konkurencji. Zarząd BioMaxima planuje, że spółka Roco 
Sistem S.R.L. będzie zajmowała się sprzedażą wszystkich produktów z oferty BioMaxima, co 
powinno zaowocować dynamicznym wzrostem przychodów. Zdaniem Zarządu rynek 
rumuński charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu, analogicznie do sytuacji rynku 
polskiego 10 lat temu. Analizy cen w przetargach pozwalają przypuszczać, że produkty 
BioMaxima będą konkurencyjne cenowo na rynku rumuńskim przy zachowaniu ich wysokiej 
jakości. Spółka Roco Sistem S.R.L. skoncentruje swoją działalność na rynku diagnostyki 
laboratoryjnej.  

W pierwszym kwartale 2013 r. wiele wysiłku włożono w proces faktycznego połączenia 
BioMaxima z Emapol, zwłaszcza w zakresie przejścia na jednolity system informatyczny. 

Spółka dąży do zbudowania pozycji zdecydowanego lidera wśród krajowych podmiotów, 
który będzie w stanie konkurować z bardzo silnymi koncernami międzynarodowymi. 
Akwizycja Emapolu była kluczowa dla realizacji tych zamierzeń i powoduje, że lubelska 
spółka stała się największą polską firmą na rynku diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.  

W I półroczu 2013 r. wystąpiły znaczące zmiany w aparaturze diagnostycznej oferowanej 
przez Spółkę. W zakresie analizatorów biochemicznych BioMaxima wprowadziła do oferty 
pierwszy analizator produkowany pod marką BioMaxima – BM100. Jest to analizator o 
wydajności 150 ozn/godz dedykowany przede wszystkim do mniejszych laboratoriów, 
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przeznaczony również na eksport, głównie na rynki rozwijające się. Pierwsze egzemplarze 
zostały wyeksportowane do Indonezji oraz Rumunii. Analizator ten znajduje również 
zastosowanie w laboratoriach weterynaryjnych. 

Również w zakresie analizatorów hematologicznych wprowadzono analizator pod marką 
BioMaxima. Jest to praktycznie jedyny na rynku polskim w klasie 3-diff analizator o 
wydajności 80 oznaczeń na godzinę. Pierwsze egzemplarze tego analizatora trafiły do 
klientów w czerwcu 2013 roku. 

Spółka wprowadziła na rynek nowoczesne analizatory moczu i paski pod marką BioMaxima. 
Pierwsze egzemplarze trafiły do klientów w lipcu 2013 r. 

Trwały przygotowania do wprowadzenia na rynek w 2014 r. kolejnego analizatora BM Smart. 
Nowatorskie rozwiązania zastosowane w tym analizatorze, a wykorzystujące technologię 
mikroprzepływów pozwalają ograniczyć zużycie odczynników, dzięki czemu BM Smart ma 
jedną z najniższych konsumpcji odczynników na rynku. 

Spółka również aktywnie uczestniczyła w konferencjach i wystawach w Polsce. BioMaxima 
była współorganizatorem regionalnych konferencji PTDL w Szczecinie i Bydgoszczy. W dniach 
24 - 25 maja Spółka uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej, 
która odbyła się w Szklarskiej Porębie. Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Genetycznego 
i Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w dniach 10 - 13 września 2013 r. odbył się w 
Poznaniu IV Kongres Genetyki.  Kongresowi towarzyszyła wystawa firm biotechnologicznych, 
w której brała udział również BioMaxima. Genetyka jest ostatnio najszybciej rozwijającą się 
dziedziną nauk biologicznych.  Celem Kongresu było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć 
badań nad genetyką człowieka, zwierząt, roślin i mikroorganizmów w Polsce oraz nakreślenie 
nowych kierunków ich rozwoju. 

W dniach 15 - 18 września Spółka uczestniczyła w najważniejszej w Polsce wystawie firm 
diagnostycznych podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.  
Odbywający się od 49 lat, cyklicznie co 3 lata, Zjazd jest najważniejszą i najlepszą okazją do 
poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń oraz dyskusji, przydatnych i ważnych dla jakości 
pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych i placówkach naukowo - badawczych. 

W dniach 20 – 23 listopada BioMaxima uczestniczyła jako wystawca na największych targach 
medycznych Medica w Dusseldorfie. Produkty Spółki cieszyły się dużym zainteresowaniem 
klientów. Przeprowadzono rozmowy z ponad 120 potencjalnymi dystrybutorami produktów 
BioMaxima, niejednokrotnie kilku z danego państwa. Stoisko Spółki odwiedziło dwukrotnie 
więcej potencjalnych klientów niż w roku poprzednim. Ponadto prowadzono również 
rozmowy z dotychczasowymi dostawcami produktów, których dystrybutorem jest 
BioMaxima. W wystawie uczestniczyli również przedstawiciele spółki zależnej Roco Sistem z 
Bukaresztu, którzy przeprowadzili wiele rozmów z potencjalnymi klientami na rynku 
rumuńskim. 

W 2013 r. dobrze rozwijała się sprzedaż eksportowa do Bułgarii, Indonezji, Łotwy i Rumunii. 
Gdyby nie problemy na rynku duńskim związane ze zmianą właściciela firmy i spadkiem 
obrotów w II półroczu 2013 r. dynamika wzrostu przychodów byłaby zdecydowanie wyższa. 
Wyłączając rynek duński dynamika wzrostu na pozostałych rynkach wyniosła blisko 149%. W 
świetle rozmów przeprowadzonych z nowym właścicielem w 2014 roku produkcja i sprzedaż 
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na rzecz tego kontrahenta winna wrócić do poprzedniego poziomu. BioMaxima ponosi duże 
koszty związane z pozyskiwaniem rynków eksportowych, jednak z uwagi na sytuację na 
rynku polskim, eksport jest jednym ze strategicznych kierunków wzrostu sprzedaży w 
najbliższych latach. Co prawda na wielu rynkach obroty są na razie niewielkie, ale Zarząd liczy 
na zdecydowany wzrost sprzedaży m.in. w związku z wprowadzeniem pod własną marką 
analizatorów biochemicznych, hematologicznych oraz analizatorów moczu.  

 

Po pomyślnym przejściu audytów certyfikujących przeprowadzonych przez fiński DNV, 
Spółka otrzymała Certyfikaty Systemu Zarządzania ISO 9001 oraz ISO 13485 obejmujące 
projektowanie, produkcję i sprzedaż wyrobów do diagnostyki in vitro. Certyfikaty są ważne 
do 30 września 2016 roku. 

Zarząd podejmuje również działania w kierunku rozwoju innowacyjności, poszerzenia 
asortymentu produktowego oraz wprowadzenia zaawansowanych technologii. W tym 
zakresie prowadzonych jest wiele rozmów z potencjalnymi partnerami z Polski i innych 
krajów. W roku 2013 własne działy badawcze w Lublinie i Gdańsku opracowały kilkanaście 
nowych technologii produkcji. 

W 2013 r. Spółka nie nabywała akcji własnych. Spółka nie posiada oddziałów, zakładów 
samodzielnie bilansujących się.  Charakterystyka aktywów i pasywów, opis organizacji Grupy 
Kapitałowej, opis pozycji pozabilansowych ujęty jest w sprawozdaniu finansowym.  

Stan majątkowy oraz finansowy Spółki jest dobry. Spółka wypracowała za 2013 r. ponad 1,3 
mln zł zysku netto. Wzrastający udział przychodów z eksportu pozwolił ograniczyć ryzyko 
kursowe. Podstawowe ryzyka i zagrożenia są opisane w przedstawianych przez Spółkę 
raportach kwartalnych. Żadne z ryzyk aktualnie nie zagraża dalszemu rozwojowi Spółki. 

W ocenie Zarządu lata 2014-2015 winny być przełomowe dla dalszego rozwoju Spółki w 
obszarach: 

- rozwoju eksportu 

- akwizycji i innych form współpracy kapitałowej 

- nowoczesnych technologii  

Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 

Henryk Lewczuk   Krzysztof Szlachetka  Piotr Rubaj 
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    V. Raport i opinia biegłego rewidenta 
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VI. Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy Spółki w 2013 roku z tytułu 

świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie 

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Invest Concept         

Sp. z o.o.  wyniosło: 20.400,00 zł. Wynagrodzenie z tytułu doradztwa gospodarczego przy 

zakupie spółki Cebo wyniosło 11.700 zł. 

 

VII. Oświadczenie o stosowaniu zasad dobrych praktyk w 2013 roku 

 

Następujące zasady nie były w 2013 r. w pełni stosowane: 

Zasada nr 1 –w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, 

rejestracji przebiegu obrad oraz upublicznienia przebiegu obrad. 

Z powodu wysokich kosztów Emitent nie zamierza transmitować, rejestrować i publikować na 

stronie internetowej obrad WZA. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy tą formą 

uczestniczenia w obradach WZA, Zarząd nie wyklucza w przyszłości możliwości pełnego 

stosowania ww. zasady. 

VIII. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego 

Oświadczenie Zarządu BioMaxima S.A. 

w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego za 2013 rok 

Zarząd BioMaxima S.A. oświadcza, że według najlepszej wiedzy członków Zarządu Spółki, 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne za 2013 rok wraz z opinią i raportem 
z badania sprawozdania finansowego, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi 
Spółkę oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
Spółki oraz jej wynik finansowy a także, że sprawozdanie zarządu z działalności Spółki zawiera 
prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. 

Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

Henryk Lewczuk  Krzysztof Szlachetka   Piotr Rubaj 

 

IX. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru biegłego 

Oświadczenie Zarządu BioMaxima S.A. 

w sprawie biegłego uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych 

Zarząd BioMaxima S.A. oświadcza, że biegły uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 
dokonujący badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 2013 roku, został 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że spełniał warunek wyrażenia bezstronnej i niezależnej 
opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

Henryk Lewczuk  Krzysztof Szlachetka   Piotr Rubaj 


