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       Raport miesięczny za kwiecień 2015 roku 
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Wyszczególnienie I-IV 2015 I-IV 2014 I-IV 2013
Dynamika 

2015/2014

Sprzedaż eksport 1 736 933 857 186,07%

Styczeń 436 200 135 218,00%

Luty 338 214 213 157,94%

Marzec 473 238 294 198,74%

Kwiecień 489 281 215 174,02%

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 

które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej 

oraz wyników finansowych emitenta. 

 

 Realizowana strategia w zakresie rozwoju eksportu przynosi efekty i niweluje 

niekorzystne zmiany zachodzące na rynku krajowym. Udział w charakterze wystawcy na 

listopadowych targach Medica w Dusseldorfie oraz styczniowych Arab Health w Dubaju, 

pozwala zdynamizować rolę eksportu w działalności Spółki. Zarząd liczy, że dynamika 

wzrostu eksportu w 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego przekroczy 150%.  

 Wartość eksportu za cztery miesiące 2015 r. wyniosła 1.736 tys. zł i stanowiła 24,86% 

sprzedaży ogółem. Dynamika wzrostu sprzedaży eksportowej wyniosła 186,07%.   
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W miesiącu kwietniu wpłynęły pierwsze zamówienia od nowych dystrybutorów z 

Kongo, Białorusi, Słowacji. Przeprowadzono rozmowy i szkolenie serwisowe z 

dystrybutorem z Omanu, oraz zrealizowano pierwsze zamówienie.  

Przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - kwiecień 2015 r. wyniosły 6.982 tys. zł i 

stanowiły 34,15% przychodów 2014 r.. Dynamika sprzedaży w odniesieniu do analogicznego 

okresu roku ubiegłego wyniosła 96,52%. Należy jednak pamiętać o tym, że w I kw. ubiegłego 

roku nastąpiła sprzedaż systemu Biolog za kwotę 510 tys. zł, o czym Zarząd informował               

w raporcie za miesiąc luty, co podniosło przychody ze sprzedaży aparatury. Zarząd 

informował również, że w miesiącu lutym 2015 r. Spółka otrzymała wiadomość od jednego    

z kontrahentów, że otrzymał dofinansowanie na zakup analogicznego analizatora, którego 

jedynym dostawcą na rynek polski jest BioMaxima. Zarząd liczy, że postępowanie 

przetargowe i dostawa zakończą się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Jest to jeden z kilku 

projektów możliwych do sfinalizowania w 2015 r. Winny one zdecydowanie poprawić 

dynamikę wzrostu przychodów na rynku krajowym. Gdyby wyłączyć wspomniany analizator 

Biolog z przychodów lutego 2014 r., wówczas dynamika przychodów za okres styczeń-

kwiecień wyniesie 103,84%. 

Pomimo spadku sprzedaży na rynku krajowym w okresie styczeń – kwiecień podjęte 

działania optymalizujące koszty przyniosły spodziewane efekty i zysk netto za I kw. 2015 r. 

wyniósł 413 tys. zł. Przy porównywalnym poziomie sprzedaży z IV kwartałem 2014 r. 

przyrost zysku netto w I kwartale 2015 r. wyniósł 235 tys. zł (232%). Działania 

optymalizacyjne objęły również sprzedaż – zrezygnowano z przetargów w asortymencie Kabe 

oraz materiałach zużywalnych, gdzie marża wynosiła kilka punktów procentowych i 

transakcje te były obarczone ryzykiem kursowym. Zarząd liczy, że podjęte działania w 

zakresie odczynników, testów, pasków do moczu o czym wspomniano w raporcie za I kwartał 

już w najbliższych miesiącach spowodują wzrost sprzedaży na rynku krajowym.  

Wyszczególnienie I-IV 2015 I-IV 2014 
Dynamika 
2015/2014 

Sprzedaż razem 6 982 7 234 96,52% 

Odczynniki 922 951 96,95% 

Testy 1 519 1 580 96,14% 

Paski do moczu 336 366 91,80% 

Aparatura 699 814 85,87% 

Pozostałe (w tym Kabe) i usługi 1 110 1 100 100,91% 

Mikrobiologia 1 679 1 510 111,19% 

Materiały zużywalne 717 913 78,53% 
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W raporcie za marzec informowaliśmy, że nowością w ofercie Spółki będzie też 

automatyczny analizator koagulogiczny, którego cena rynkowa zdecydowanie przekracza 100 

tys. zł. W dniu 24 kwietnia BioMaxima wygrała postępowanie przetargowe na dostawę 

takowego analizatora wraz z odczynnikami dla RCKiK w Białymstoku. Wartość wygranego 

przetargu wynosi 203 tys. zł brutto ( w tym sam analizator 145 tys. zł netto). Dostawa i 

instalacja analizatora nastąpi w miesiącu maju 2015 r. Zarząd liczy, że w 2015 r. poziom 

sprzedaży krajowej będzie nie niższy niż w roku 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółka przystąpiła do Klastra Lubelska Medycyna – Klaster Usług Medycznych i 

Prozdrowotnych, który powstał z inicjatywy Gminy Lublin oraz Uniwersytetu Medycznego w 

Lublinie. Do zadań klastra należy w szczególności: rozwijanie współpracy w zakresie sieci 

powiązań w obszarze usług medycznych i prozdrowotnych umożliwiającej efektywne 

połączenie i wykorzystanie potencjału uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, 

podmiotów leczniczych i przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innych organizacji związanych z obszarem usług medycznych i 

prozdrowotnych. 

W raporcie za trzeci kwartał 2014 r. Zarząd informował, że spółka stara się o dotację 

w zakresie dwóch innowacyjnych projektów. Wnioski przeszły aktualnie przez czwarty już 

etap weryfikacji. W dniu 9 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 

uchwałę w sprawie określenia obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz podjęcia 

negocjacji w sprawie Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). 
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Wyszczególnienie I-IV 2015 I-IV 2014
Dynamika 

2015/2014

Wygrane przetargi 2 411 3 482 69,24%

Wnioski BioMaxima znalazły się w obszarze ISP 4, który będzie sprzyjać redukcji 

społecznych i ekonomicznych kosztów chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się dzięki 

komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach jak kompleksowe i 

zindywidualizowane rozwiązania w profilaktyce, diagnostyce i terapii. Wnioski Spółki o 

dotację to: 

1. Zaprojektowanie i uruchomienie innowacyjnej, automatycznej technologii 

produkcji testów do oznaczania lekowrażliwości, minimalnego stężenia 

hamującego leku MIC oraz mechanizmów oporności bakterii wieloopornych – 

szacowana wartość projektu 0.5 mln zł 

2. Wdrożenie innowacyjnych metod badania molekularnych i biochemicznych 

mechanizmów działania nowych związków przeciwnowotworowych, oparte o 

unikalną technologię mikromacierzy fenotypowych Biolog PM - „Phenotype 

Microarrays“ – szacowana wartość projektu 0,8 mln zł 

Ponadto w miesiącu kwietniu Spółka podpisała porozumienie o zachowaniu poufności z jedną 

z polskich uczelni. Spółka jest zainteresowana współpracą w zakresie komercjalizacji 

opracowanej technologii posiadającej zgłoszenie patentowe. 

 W okresie styczeń – kwiecień 2015 roku wygrano postępowania przetargowe na 

kwotę 2.411 tys. zł netto, co daje dynamikę na poziomie 69,24% w stosunku do 

analogicznego okresu 2014 r. Główny wpływ na taką dynamikę ma kwestia wygranego w 

lutym 2014 r. przetargu na system Biolog o czym mowa była powyżej. Ponadto 

zrezygnowano z części przetargów na asortyment Kabe oraz materiały zużywalne o czym 

wspomniano w treści raportu. Umowa przetargowa na analizator koagulogiczny z RCKiK 

podpisana została na początku maja. 
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu kwietniu: 
 

Rb nr  6/2015 – Raport miesięczny za marzec 2015 r. BioMaxima S.A.  

Rb nr 7/2015 – Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2015 r. 

Raporty bieżące w ESPI w miesiącu kwietniu nie były publikowane. 

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała 

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

W kwietniu 2015 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji. Do końca   

2012 r. wszystkie środki z emisji akcji serii C zostały wydatkowane. 

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym 

miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w 

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

W dniu 15 maja 2015 roku Spółka opublikuje raport roczny za 2014 r. 

Do dnia 12 czerwca 2015 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za maj 2015 r. 

W czerwcu 2015 r. Spółka planuje organizację ZWZA. Dokładny termin ZWZA, porządek 

obrad oraz projekty uchwał zostaną opublikowane w raporcie bieżącym.  

 

 


