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1. Podstawowe informacje o spółce 

1.1. Dane o Spółce 

NAZWA BIOMAX S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Siedziba ul.  Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk 

Kraj Polska 

KRS 
0000358051, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Kapitał zakładowy 4949232,00 zł 

REGON 221029805 

NIP 5833102810 

Strona internetowa www.biomaxsa.pl 

Adres e-mail biuro@biomaxsa.pl 

Profil działalności Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 

Symbol PKD 211OZ 

1.2. Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy Spółki wynosił 4.949.232,00  (cztery miliony dziewięćset czterdzieści 

dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) zł  i dzielił się na:  

a) 1000000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

b) 6160000 (sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B  

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

c) 33000000 (trzydzieści trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C  o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

d) 3000000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 

zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

e) 1400000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; 

f) 4932320 (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta 

dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda akcja; 

1.3. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Spółkę BIOMAX S.A. 

W okresie sprawozdawczym, w przeliczeniu na pełne etaty, Spółka zatrudniała 3 osoby. 
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1.4. Zarząd Spółki BIOMAX S.A. 

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

 

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO 

Wojciech Samp Prezes Zarządu 

 
Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie  względem IV kwartału 2014 roku. 
 

1.5. Rada Nadzorcza Spółki BIOMAX S.A. 

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiała się następująco: 

 

IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO 

Marek Kotlarz Członek Rady Nadzorczej 

Damian Piotr Milecki Członek Rady Nadzorczej 

Beata Osmańska Członek Rady Nadzorczej 

Grzegorz Szlendak Członek Rady Nadzorczej  

Rafał Kocyłowski Członek Rady Nadzorczej 

 

1.6. Struktura akcjonariatu 

W okresie sprawozdawczym struktura akcjonariatu wyglądała następująco: 

AKCJONARIUSZ SERIA AKCJI ILOŚĆ AKCJI 
UDZIAŁ  
W KAPITALE 
ZAKŁADOWYM 

UDZIAŁ  
W GŁOSACH NA 
WZ 

Max Investments 
Sp. z o.o. 

A, B, F 8.182.067 16,53 % 16,53 % 

Kronos Capital 
Sp. z o.o. 

C, F 33.773.007 68,24 % 68,24 % 

Pozostali A, D, E, F 7.537.246 15,23 % 15,23 % 

RAZEM: A, B, C, D, E, F 49.492.320 100% 100% 

   

1.7. Przedmiot działalności Emitenta 
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Głównym przedmiotem działalności BIOMAX S.A. jest wprowadzanie innowacyjnych technologii  

i preparatów biotechnologicznych na rodzimy i zagraniczny rynek kosmetyczny, farmaceutyczny 

i spożywczy. Z pomocą podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A. lub 

działając samodzielnie Spółka koncentruje się na produkcji i dystrybucji produktów oraz 

preparatów biotechnologicznych stosowanych w w/w gałęziach przemysłu.   

Spółka dąży do osiągnięcia pozycji lidera na powiększającym się rynku z zakresu zdrowia.  

W tym celu nawiązała współpracę ze Spółkami zależnymi od Emitenta w celu zrealizowania 

wspólnego projektu wprowadzenia na rynek innowacyjnych preparatów dermatologicznych, 

kosmetycznych i suplementów diety. 

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Spółka BIOMAX S.A. ukończyła także w 2014 r. pierwszej 

partii dermokosmetyków linii Emolliere, posiadających silne właściwości nawilżające, 

zmiękczające, przeciwzapalne i wzmacniające odporność skóry na szkodliwe działanie 

czynników zewnętrznych. Głównym ich atutem jest brak substancji drażniących  

i alergizujących, tj. barwników, substancji zapachowych, konserwantów parabenowych, olejów 

mineralnych. Podstawowym składnikiem dermokosmetyków dostępnych na rynku Polskim jest 

parafina, która w ocenie Spółki i w odwołaniu do licznych badań i opinii alergologów i 

dermatologów na świecie, niekorzystnie wpływa na codzienną pielęgnację i regenerację skóry. 

Spółka BIOMAX S.A. wychodząc naprzeciw innowacyjnym rozwiązaniom i mając na względzie 

opracowywanie produktów naturalnych, pozbawionych szkodliwych substancji, w tym parafiny, 

zastąpiła ją olejami pochodzenia naturalnego oraz emolientami pochodzenia roślinnego. 

Preparaty zostały wprowadzone na rynek pod koniec kwietnia 2014 roku, kiedy to rozpoczęto 

rozmowy z hurtowniami farmaceutycznymi i sieciami aptek, działających na rynku krajowym.  

Do końca roku 2014 udało się sfinalizować umowy dystrybucyjne z największymi hurtowniami 

tj. PGF S.A., Neuca S.A., Farmpol Sp. z o.o. oraz podpisać liczne kontrakty na dostawy 

dermokosmetyków do aptek niezależnych i sieciowych. Jednocześnie podjęto działania 

zmierzające do ekspansywnej sprzedaży lokalnej. Rok 2015 rozpoczął się budową siatki 

przedstawicieli farmaceutycznych, ulokowanych w kluczowych regionach Polski – potencjałowo 

zorientowanych na sektor farmaceutyczny. Kwartał pierwszy równorzędnie skupiał działania 

badawcze zmierzające do kontynuacji opracowywania kolejnych produktów z serii Emolliere. 

Udało się opracować i sfinalizować receptury kremu do rąk, szamponu, emulsji specjalnej, 

emulsji do kąpieli, płynu micelarnego oraz pomadek: regeneracyjnej i UV. Wszelkie działania 

wspierające kontynuowane będą w kolejnych kwartałach roku.  
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Spółka jest w trakcie finalizacji receptur alternatywnej linii dermokosmetyków dedykowanej 

sprzedaży drogeryjnej i wielkopowierzchniowej. Linia kosmetyków Emolix będzie skierowana 

dla konsumentów ze skórą wrażliwą, ze skłonnościami do jej przesuszenia, a także chorujących 

na atopowe zapalenie skóry. Przewagą konkurencyjną produktów serii Emolix wobec innych 

produktów dostępnych na rynku ma być wysoka jakość dermo produktów przy stosunkowo 

niskiej cenie. 
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Czynnikami spowalniającymi proces wprowadzania rzeczowych produktów na rynek jest 

czasochłonny proces produkcyjno-wdrożeniowy. Proces ten wydłuża się ze względu na długi 

czas oczekiwania na procesy produkcyjne, a także dodatkowe badania, które potwierdzą 

innowacyjność receptur oraz wąskie, specjalistyczne spektrum działania kosmetyków, w tym 

brak właściwości drażniących czy alergizujących.   

 

BIOMAX S.A. planuje w przyszłości poszerzać dotychczasowe produkty kosmetyczne o nowe 

innowacyjne produkty celowane w skórę wrażliwą, delikatną i dojrzałą. Spółka szuka rozwiązań 

już dziś, by móc sfinansować działania ze środków europejskich, przeprowadzić prace badawczo 

rozwojowe, a następnie w przeciągu 3-5 lat móc wprowadzić kolejne kosmetyki na rynek. 

 

1.8. Struktura Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2015 roku; 

a)  Jednostki dominujące wobec BIOMAX S.A.:  
 

• Kronos Capital Sp. z o.o.  posiadająca 68 % w kapitale zakładowym Emitenta.  

• Max Investments Sp. z o.o. posiadająca 17 % w kapitale zakładowym Emitenta. 

 
b)  Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A. :  

 
• Nutri Pharmax S.A. - udział Emitenta w kapitale zakładowym Nutri Pharmax S.A.:  

67,9% 

• BIO-SERVICE Sp.  z o.o. – udział Emitenta w kapitale zakładowym BIO-SERVICE  

      Sp.  z o.o. : 100% 

• BIOPARK Sp. z o.o.  – udział Emitenta w kapitale zakładowym BIOPARK Sp. z o.o.: 

91,17% 
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Spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BIOMAX S.A c.d.  

 

 

 

 
 
Nazwa 
 
 

 
Przedmiot działalności 

 
 
 

Nutri Pharmax S.A. 
 

 
 
 

Główna działalność spółki opiera się na produkcji kontraktowej 
dermokosmetyków, a w przyszłości także suplementów diety. 
Spółka będzie świadczyła również usługi w zakresie produkcji 
kontraktowej preparatów biotechnologicznych. 

 
 
 
 

BIO-SERVICE Sp. z o.o. 
 
 

 

 
 
 
Głównym przedmiotem działalności BIO-SERVICE Sp. z o.o. jest 
sprzedaż i dystrybucja towarów wyprodukowanych przez spółki 
wchodzące w skład grupy kapitałowej BIOMAX S.A. Spółka 
zajmuje się zarówno dystrybucją towarów poprzez stacjonarne 
punkty sprzedaży sieci handlowych, jak również zajmować się 
będzie prowadzeniem sklepu internetowego. Do zadań BIO-
SERVICE Sp. z o.o. należeć będzie również marketingowe 
wsparcie sprzedaży poszczególnych produktów. 
 
 
 

 
 
 
 
 

BIOPARK Sp. z o.o. 
 
 

 

 
 

Spółka Biopark sp. z o.o. jest koordynatorem klastra 
biotechnologicznego, znajdującego się w początkowej fazie 
rozwoju. Ideą działalności klastra jest zwiększenie 
innowacyjności przedsiębiorstw działających w sektorze 
biotechnologii oraz nauk z nią związanych, zwiększenie wkładu 
polskiej nauki w rozwój gospodarczy, zwiększenie udziału 
innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku 
międzynarodowym, wzrost konkurencyjności polskich MŚP na 
rynku międzynarodowym oraz tworzenie trwałych miejsc pracy. 
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2.  Skonsolidowany raport kwartalny 

 

 

2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe za I  kwartał 2015 rok. 

  

 
2014 

 
2015 

   Dane (na dzień) 
  31.03.2014 31.03.2015 

Aktywa trwałe 12.390.766,45 10.729.687,58 

Aktywa obrotowe 10.276.575,38 14.297.347,72 

Aktywa razem 22.675.341,83 25.027.035,30 

Należności krótkoterminowe 6.513.653,44 9.994.728,05 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Środki pieniężne i inne aktywa 1.307.245,54 899.880,08 

Zobowiązania krótkoterminowe 4.861.189,65 5.157.227,44 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Kapitał własny 14.915.713,58 17.084.380,91 

Kapitał podstawowy 4.949.232,00 4.949.232,00 
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2.2. Wybrane dane skonsolidowane z Rachunku Zysków i Strat. 

Dane na dzień 
 
31.03.2014 

 
31.03.2015 

Przychody netto ze sprzedaży 
 
0,00 

 
43.846,14 

Koszty działalności operacyjnej 
 
89.473,69 

 
352.119,91 

Amortyzacja 
 
0,00 

 
459,99 

Zysk/Strata na sprzedaży 
 
-89.473,69 

 
-308.273,77 

Pozostałe przychody operacyjne 
 
0,33 

 
1,26 

Pozostałe koszty operacyjne 
 
0,12 

 
1,12 

Zysk/Strata z działalności 
operacyjnej 

 
-89.473,48 

 
-308.273,63 

Przychody finansowe 
 
0,00 

 
0,15 

Koszty finansowe 
 
1.193,80 

 
2.399,34 

Zysk/Strata z działalności 
finansowej 

 
-90.667,28 

 
-310.672,82 

Odpis wartości firmy 
 
-433.190,24 

 
433.190,24 

Zysk/Strata brutto 
 
13.011,65 

 
-743863,06 

Zysk/Strata mniejszości 
 
135.311,54 

 
1.558,65 

Zysk/Strata netto 
 
-510.845,87 

 
-742.304,41 

 

2.3. Zestawienie zmian w kapitałach – dane skonsolidowane. 

 
  Zestawienie zmian w kapitale własnym  

2014 2015 

  31.03.2014 31.03.2015 

  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
     
20.827.476,90 

 
16.230.235,89 

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 
      
4.456.000,00     

 
4.949.232,00 
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 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  
 
4.949.232,00     

 
4.949.232,00 

 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 
       
14.915.713,58 

 
17.084.380,91 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. 
podziału zysku 

      
14.915.713,58 

    
17.084.380,91 

 

2.4. Przepływy środków pieniężnych – dane skonsolidowane 

 

 
Sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych 

  Narastająco  
2014  

  I kwartał      
2014  

  Narastająco  
2015 

  I kwartał  
2015  

         
   
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
  

I. Zysk (strata) netto 
 
-510.845,87 

 
-510.845,87 

 
-742.304,41 

 
-742.304,41 

II. Korekty razem 
 
-3.486.612,97      

 
-3.486.612,97      

        
-573.760,26 

 
-573.760,26 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) 

 
-3.575.044,52 

 
-3.575.044,52 

 
-1.316.064,67 

 
-1.316.064,67 

 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
  

I. Wpływy                         -                               -                               -                              -      

II. Wydatki 
 
-2.430.000,00 

 
-2.430.000,00 

       
 
 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

                        -                               -       
     
 

                          

   
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności   finansowej 
  

I. Wpływy 
         
4.882.996,80      

 
4.882.996,80       

 
4.389.764,80 

 
4.389.764,80 

II. Wydatki 
 
2.506.716,00       

 
2.506.716,00       

 
- 

 
- 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

                           -                                 -      
 
4.389.764,80 

 
4.389.764,80                        

D. Przepływy pieniężne netto 
razem (A.III +/-  B.III +/- C.III) 

 
1.224.236,28 

 
1.224.236,28 

 
3.073.700,13 

 
3.073.700,13 

E. Bilansowa zmiana stanu 
środków pieniężnych. W tym 

 
56.731,50 

 
56.731,50 

 
-14.849,95 

 
-14.849,95 

  i) zmiana stanu środków 
pieniężnych z tyt. Różnic 
kursowych 

- - -  -  

  F. Środki pieniężne na początek     
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okresu 109.000,43 109.000,43 914.730,03 914.730,03 

  G. Środki pieniężne na koniec 
okresu 

 
1.333.236,71 

 
1.333.236,71 

 
899.880,08 

 
899.880,08 

 

 

 

2.5. Istotne czynniki i zdarzenia w okresie którego dotyczy raport mające wpływ na 

osiągnięte wyniki finansowe 

1. Wynik finansowy został zamknięty stratą w wysokości 742.304,41 zł, która 

spowodowana była głównie przez ujęcie odpisu wartości firmy z konsolidacji, kosztami 

związanymi z bieżącą działalnością Spółki oraz kosztami poniesionymi w związku z 

wprowadzeniem dermokosmetyków do sprzedaży. Aktualnie Emitent skupia swoje 

działania na innowacyjnych dermokosmetykach, co będzie miało pozytywne 

odzwierciedlenie w wynikach finansowych kolejnych kwartałów. Kwartał pierwszy 

owocował dodatkowo w ekspansji na rynkach lokalnych, w tym powołaniu regionalnych 

przedstawicieli handlowych, którzy w wymiernie niedługim okresie będą generować dla 

Spółki dodatkowe wyniki sprzedażowe. Priorytetem Spółki była inwestycja w kapitał 

ludzki, dostarczenie odpowiednich, niezbędnych narzędzi pracy, przeprowadzenie 

szeregu szkoleń i ukształtowanie nowych kanałów zbytu. Stałe koszty ponoszone na 

rozwój sprzedaży i niezbędne przy kształtowaniu polityki marketingowej nowych, 

innowacyjnych preparatów wprowadzanych na rynek, skutkowały także chwilowym 

odzwierciedleniem w bieżących wynikach finansowych. Różnica jest jednak naturalną 

bazą inwestycyjną i stanowi podstawę do generowania przychodów ze sprzedaży w 

najbliższej przyszłości.  

 
2. Struktura majątkowa grupy BIOMAX przedstawiała się następująco : 

• Na koniec I kwartału roku 2015 należności krótkoterminowe wynosiły 9.994.728,05 zł 

wobec 6.513.653,44  zł na koniec I kwartału roku 2014 

• Na koniec I kwartału roku 2015 aktywa razem wynosiły 25.027.035,30 zł wobec 

22.675.341,83 zł na koniec I kwartału roku 2014 

3. Na koniec I kwartału 2015 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe. 

4. Zobowiązania krótkoterminowe - na koniec I kwartału roku 2015 wynosiły 5.157.227,44 

zł wobec 4.861.189,65 zł na koniec I kwartału roku 2014 

5. Kapitał własny Grupy BIOMAX  na koniec I kwartału 2015 roku wynosi 17.084.380,91 zł 

i  uległ zmianie w stosunku do I kwartału roku 2014  który wynosił 14.915.713,58 zł 
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Poniesione w I kwartale 2015 roku  koszty działalności operacyjnej w wysokości 352.119,91 zł 

można sklasyfikować na: 

• Koszty związane z działaniami wprowadzenia na rynek serii dermokosmetyków; 

• Koszt najmu powierzchni biurowej; 

• Koszty bieżące działalności Spółki; 

• Koszty wynagrodzeń.  

2.6. Informacja Zarządu na temat aktywności Grupy BIOMAX w  I kwartale 2015 
roku 

W okresie sprawozdawczym, tj. w I kwartale 2015 roku miała miejsce następujące istotne 

zdarzenia: 

• Rozwój działalności BIO-SERVICE Sp. z o.o. zajmującej się sprzedażą i dystrybucją 

towarów wyprodukowanych przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej 

BIOMAX S.A.  

• Opracowywanie receptur innowacyjnych preparatów, które będą stanowiły 

uzupełnienie linii dermokosmetyków aptecznych Emolliere, w tym: 

- kremu do rąk 

- szamponu do włosów 

- emulsji do specjalnej 

- emulsji do kąpieli 

- płynu micelarnego 

- balsamu do ust 

- pomadek: regeneracyjnej i UV 

• Przeprowadzenie licznych badań układów konserwujących i adaptacyjnych w/w 

preparatów 

• Zbudowanie siatki przedstawicieli farmaceutycznych i medycznych, których działania 

przyczynią się w niedługim okresie do zwiększenie przychodów ze sprzedaży 

• Podjęcie rozmów handlowych z nowymi podmiotami działającymi na rynku 

farmaceutycznym 

• Finalizacja opracowania receptur i podjęcie działań marketingowych, mających na celu 

wprowadzenie na rynek nowej linii alternatywnej dedykowanej sprzedaży drogeryjnej i 

wielkopowierzchniowej – Emolix. 

• Opracowanie ogólnopolskich działań marketingowych, w tym ukierunkowanie się na 

spozycjonowanie produktów w Internecie, podjęcie prac mających na celu budowanie 
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wizerunku firmy i kreację marki Emolliere, promocję zewnętrzną: reklama w mediach, 

czasopismach, kampania SEO i inne 

 

 

 

 

3. Jednostkowy raport kwartalny 

 

3.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I  kwartał 2015 roku oraz dane 
porównawcze za I kwartał 2014 roku 

 
2014 

 
2015 

   Dane (na dzień) 
  31.03.2014  31.03.2015 

 
Aktywa trwałe 15.137.671,39 15.141.271,39 

Aktywa obrotowe 5.359.504,09 6.586.417,14 

Aktywa razem 20.497.175,48 21.727.688,53 

Należności krótkoterminowe 1.895.086,25 4.461.031,59 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Środki pieniężne i inne aktywa 1.307.316,38 893.565,89 
Zobowiązania 
krótkoterminowe 858.134,58 2.766.932,21 
Zobowiązania 
długoterminowe 0,00 0,00 

Kapitał własny 18.219.273,61 17.640.989,03 
 
Kapitał podstawowy 4.949.232,00 4.949.232,00 

 

3.2. Wybrane dane Rachunku Zysków i Strat 

Dane na dzień 31.03.2014  31.03.2015 

Przychody netto ze sprzedaży 
 
0,00 

 
316.281,62 

Koszty działalności operacyjnej 
 
86.917,60 

 
522.690,11 

Amortyzacja 
 
0,00 

 
337,50 
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Zysk/Strata na sprzedaży 
 
-86.917,60 

 
-206.408,49 

 
Pozostałe przychody operacyjne 

 
 
0,33 

 
 
0,04 

Pozostałe koszty operacyjne 
 
0,12 

 
0,64 

 
 
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 

 
 
-86.917,39 

 
 
-206.409,09 

Przychody finansowe 
 
0,00 

 
0,15 

 
Koszty finansowe 

 
1.193,80 

 
2.157,08 

Zysk/Strata z działalności finansowej 
 
-88.111,19 

 
-208.566,02 

Zysk/Strata brutto 
 
-88.111,19 

 
-208.566,02 

Zysk/Strata netto 
 
-88.111,19 

 
-208.566,02 

 

3.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym – dane jednostkowe. 

 
           Zestawienie zmian w kapitale własnym  

2014 2015 

  31.03.2014 31.03.2015 

  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
     
13.424.388,00     

 
17.849.555,05 

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 
 
4.456.000,00         

        
4.949.232,00 

 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu  
 
4.949.232,00 

        
4.949.232,00 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl. propon. 
podziału zysku 

 
18.219.273,61 

 
17.640.989,03 

 III . Kapitał (fundusz) własny, na koniec okresu (BZ) 
 
18.219.273,61 

 
17.640.989,03 

 

3.4. Przepływy środków pieniężnych – dane jednostkowe 

 

 
Sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych- jednostkowe 

  Narastająco  
2014  

  I kwartał      
2014  

  Narastająco  
2015  

 I kwartał  
2015  

         
   
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
  

I. Zysk (strata) netto 
 
-88.111,19 

 
-88.111,19          

 
-208.566,02 

 
-208.566,02 

II. Korekty razem     
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-1.046.814,89 -1.046.814,89 190.641,85  190.641,85    

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) 

 
-1.133.777,16 

 
-1.133.777,16     

 
-17.924,17 

 
-17.924,17 

   
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
  

I. Wpływy - - -       - 

II. Wydatki -       -       
 
- 

- 
 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

- -               
 
- 

- 
  

  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności   finansowej 
 

I. Wpływy 
 
4.882.996,80 

 
4.882.996,80       

 
0,15 

 
0,15 

II. Wydatki 
 
2.507.010,00      

 
2.507.010,00       

 
2.157,08 

 
2.157,08 

III. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

                           -                                 -      
 
-2.156,93 

 
-2.156,93 

D. Przepływy pieniężne netto 
razem (A.III +/-  B.III +/- C.III) 

 
1.242.209,64         

 
1.242.209,64 

 
-20.081,10 

 
-20.081,10 

E. Bilansowa zmiana stanu 
środków pieniężnych. w tym 

 
-1.242.209,64 

 
-1.242.209,64                   

 
-20.081,10 

 
-20.081,10 

    i) zmiana stanu środków 
pieniężnych z tyt. różnic 
kursowych 

-  -  -  -  

F. Środki pieniężne na początek 
okresu 

                
65.790,87         

                 
65.790,87     

 
913.646,99 

 
913.646,99    

G. Środki pieniężne na koniec 
okresu 

 
1.308.000,51     

 
1.308.000,51     

 
893.565,89 

 
893.565,89 

 

3.5. Istotne czynniki i zdarzenia w okresie, którego dotyczy raport mające wpływ 

na osiągnięte wyniki finansowe 

1. Strata  z działalności wyniosła 208.566,02 zł za I kwartał roku 2015 wobec straty  

 -88.111,19 zł za I kwartał roku 2014.  

2. Struktura  aktywów spółki przedstawia się następująco: 

• Na koniec I kwartału roku 2015 należności krótkoterminowe wynosiły 4.461.031,59 zł 

wobec 1.895.086,25 zł na koniec I kwartału roku 2014 

• Na koniec I  kwartału roku 2015 aktywa razem wynosiły 21.727.688,53 zł wobec 

1.895.086,25 zł na koniec I kwartału roku 2014 

3. Zobowiązania długoterminowe na koniec I kwartału 2015 nie wystąpiły.   

4. Zobowiązania krótkoterminowe - na koniec I kwartału roku 2015 wynosiły 2.766.932,21 

zł wobec 858.134,58zł na koniec I kwartału roku 2014 

5. Kapitał zakładowy Spółki na koniec I kwartału 2015 roku wynosi 4.949.232,00  zł i nie 

uległ zmianie w stosunku do I kwartału roku 2014  
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Poniesione w I kwartale roku 2015 koszty działalności operacyjnej w wysokości 522.690,11 zł 

można sklasyfikować na: 

• Koszty związane z działaniami wprowadzenia na rynek serii dermokosmetyków; 

• Koszt najmu powierzchni biurowej; 

• Koszty bieżące działalności Spółki; 

• Koszty wynagrodzeń 

Kwartał pierwszy dedykowany był na kontynuację działalności badawczej i rozwojowi 

dystrybucji produktów własnych. Spółka podjęła szereg działań operacyjnych i marketingowych 

mających na celu podwyższenie wyniku finansowego w kolejnych kwartałach.  

 

Stałe koszty – będące składowym wyniku operacyjnego były niezbędne dla dalszego 

prawidłowego funkcjonowania Spółki i przyniosą wymierny efekt w przyszłości. Emitent skupił 

swoje działania na działalności badawczo-naukowej, której koszty realizacji stanowią 

nieodłączny element rozwoju Spółki produkcyjnej.  

 

Mając na względzie podjęte działania rozwoju pierwszej marki własnej Emolliere i zarazem 

zgodnie z polityką firmy przedstawioną w raportach z roku 2014, kontynuowano badania i 

działania finalizujące produkcję kolejnych preparatów dermokosmetycznych. Receptury 

opracowywane laboratoryjnie pod kątem hipoalergicznych właściwości, przy jednoczesnym 

eliminowaniu ze składu produktów substancji szkodliwych,  wymagały niejednokrotnie 

aktualizacji i ponawiania szeregu badań.  

 

Specyfika produktów, a nade wszystko dedykowanie ich do stosowania już od 1 dnia życia, 

narzucają na Emitencie podjęcie długofalowych monitoringów układów konserwujących i stałe 

badanie zachowania surowców w korelacji ze sobą. Odpowiedzialność Emitenta za pacjentów, 

którym dedykowany jest każdy preparat z serii Emolliere, a jednocześnie opiniowanie się 

doświadczeniem dermatologów i alergologów wydłuża niejednokrotnie proces finalizacji 

produkcji i wprowadzenia produktów na rynek, co skutkuje przedłużeniem okresu 

inwestycyjnego. 

 

3.6. Informacja Zarządu na temat aktywności Spółki BIOMAX S.A. w  I kwartale 
2015 roku  

W I kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała aktywności ważne z punktu widzenia 

prowadzonej działalności i zgodne ze strategią Spółki, tj.: 
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• Finalizowanie prac badawczo naukowych oraz produkcyjnych, mających na celu 

wprowadzenie na rynek 7 kolejnych dermokosmetyków, które będą mogły wzbogacić 

linię Emolliere o nowe preparaty. 

• Kontynuowanie opracowywania receptur i aktywne badanie rynku zmierzające do 

właściwego i przynoszącego wymierne finansowo efekty w przyszłości produktów z serii 

Emolix – jako alternatywnej gałęzi sprzedaży dermokosmetyków na rynku krajowym.  

• Rozmowy handlowe z kluczowymi na rynku farmaceutycznym podmiotami tj. 

hurtowniami farmaceutycznymi, sieciami aptek i aptekami niezależnymi 

• Rozwój działu sprzedaży 

• Ekspansja eksportowa – kontynuowanie rozmów handlowych finalizujących możliwości 

dystrybucji preparatów Emitenta na rynki zagraniczne 

• W dniu 24 marca 2015 r. Zarząd podjął Uchwałę  nr. 1/03/2015 w sprawie emisji 

obligacji na okaziciela serii B o wartości 2 000 000 zł.  Celem emisji jest pozyskanie 

środków na finansowanie eksportu i zwiększenie sprzedaży nowej linii 

dermokosmetyków z linii Emolliere, wprowadzenie do sprzedaży nowej linii 

dermokosmetycznej Emolix oraz prowadzenie bieżącej działalności Spółki. 

4. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu Raportu,  
w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie  

z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości wprowadzonej zarządzeniem 

kierownictwa jednostki nr 2/08/2009 z dnia 29.08.2009 według ustawy o rachunkowości  

z 29 września 1994 r. z póź. zmianami. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) 

rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2014 roku. Sprawozdanie 

finansowe za I kwartał 2015 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

 

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji prognoz finansowych 

 
Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2015 i podtrzymuje swoją decyzję  
w tym zakresie.  
 
 

6. Informacje o aktywności nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 
przedsiębiorstwie Emitenta  
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W ostatnim kwartale firma Biomax S.A. podjęła działania mające na celu dynamiczny rozwój linii 

dermokosmetyków Emolliere. Prace działu R&D skupiły się na dopracowaniu receptur 

najnowszych produktów. Ulepszono składy kremu do rąk, szamponu, emulsji specjalnej, emulsji 

do kąpieli, płynu micelarnego, balsamu do ust oraz pomadki ochronnej. Dopracowane 

innowacyjne formuły wzbogacono o skuteczniejsze delikatne środki myjące, wygładzające oraz 

stabilizujące  formułę kosmetyków.  

 

Dodatkowo w kontynuacji pozostają działania polegające na rozwoju nowej linii drogeryjnej 

dermokosmetyków Emolix. Pierwowzory zaakceptowanych receptur zostały wzbogacone o 

hipoalergiczne zapachy, które nadają świeżości całej linii przy jednoczesnym zachowaniu  

możliwości bezpiecznego stosowania preparatów przez osoby dotknięte alergiami skórnymi. 

 

Zaakceptowane receptury dermokosmetyków przekazano do badań dopuszczających kosmetyki 

do obrotu na rynku według ustawy z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 

473 ze zm.). Badania te są prowadzone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur 

przeprowadzania badań laboratoryjnych (Dz.U. 2003 nr 9 poz. 107. ze zm.) przez akredytowane 

laboratoria badawcze posiadające systemy jakości certyfikowane przez DNV ISO 9001:2009. 

 

Dział rozwoju opakowań podjął współpracę z nowymi partnerami dostarczającymi innowacyjne 

rozwiązania dotyczące opakowań zbiorczych jak i jednostkowych. Sfinalizowano projekt 

opakowań kremu do rąk  oraz rozpoczęto prace nad nowymi projektami opakowań pozostałych 

planowanych produktów 

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta  

 
a) Inwestycja w kapitał ludzki 

 

Kwartał pierwszy owocował w ekspansji na rynkach lokalnych, w tym powołaniu regionalnych 

przedstawicieli handlowych, którzy w wymiernie niedługim okresie będą generować dla Spółki 

dodatkowe wyniki sprzedażowe. Priorytetem Spółki była inwestycja w kapitał ludzki, 

dostarczenie odpowiednich, niezbędnych narzędzi pracy, przeprowadzenie szeregu szkoleń i 

ukształtowanie nowych kanałów zbytu. 

 
b) Rozszerzenie linii kosmetyków Emolliere o nowe produkty oraz finalizacja 

składowych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji nowych preparatów z serii Emolix 
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Seria Emolliere obejmuje na chwilę obecną 4 różne produkty: Delikatny Żel Myjący 400 ml, 

Emulsja do ciała 400 ml, Krem barierowy 40 ml, Krem specjalny 75 ml,  z przeznaczeniem dla 

osóbz ciężkimi problemami skórnymi jak AZS (atopowe zapalenie skóry), gdzie skóra jest 

wrażliwa, trudna w pielęgnacji, narażona na działanie ciężkich warunków zewnętrznych. Od 

ostatniego kwartału 2014 roku na rynku dostępne są także mniejsze pojemności produktów: 

Delikatny Żel Myjący 200 ml i Emulsja do ciała 200 ml Spółka sfinalizowała także prace nad 

opracowaniem receptur kolejnych dermokosmetyków tj.  

- kremu do rąk 

- szamponu do włosów 

- emulsji do specjalnej 

- emulsji do kąpieli 

- płynu micelarnego 

- balsamu do ust 

- pomadki regeneracyjnej, 

które wzbogacą serię, dzięki czemu linia Emolliere będzie zapewniała kompleksową pielęgnację 

całego ciała u osób zmagających się z w/w problemami skórnymi. Trwają procesy produkcyjne, 

a także dodatkowe badania, które potwierdzą innowacyjność receptur oraz wąskie, 

specjalistyczne spektrum działania nowych kosmetyków Emolliere. 

 

Wymienione produkty Emitent zamierza wprowadzić do swojej oferty w II kwartale 2015 roku.  

Dodatkowo zgodnie z raportem za IV kwartał 2014 r. Emitent wzbogaci linię Emolliere o 

produkty do pielęgnacji ust oraz twarzy – regeneracyjny balsam do ust, pomadka regenerująca 

do ust, pomadka wodoodporna z  filtrem UV, oraz płyn micelarny. W chwili obecnej rozpoczął 

się etap produkcyjny nowych preparatów.  

 
 

 

 

                15.05.2015 rok 

 

                   Wojciech Samp 

                   Prezes Zarządu 


