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1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 

Nazwa i siedziba oraz rejestracja Spółki 

Nazwa (firma) spółki:  Airway Medix Spółka Akcyjna („Spółka”, „Airway Medix”) 

Adres siedziby:  ul. Słomińskiego 15 lok. 509, 00-195 Warszawa, Polska  

Numer telefonu:  +48 22 398 39 02  

Numer faksu:  +48 22 300 99 87  

Poczta elektroniczna dla inwestorów:  info@airwaymedix.pl  

Strona internetowa:  www.airwaymedix.pl  

NIP:  525-256-82-05  

REGON:  146885502  

Oznaczenie sąd rejestrowego  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

Data rejestracji  25 września 2013 roku  

Numer KRS  0000477329  
 

Spółka powstała w dniu 25 września 2013 r. w wyniku połączenia spółek – Airway Medix Bis Sp. z o.o. (przejmująca) i Airway 

Medix Sp. z o.o. (przejmowana) dokonanego w trybie art. 492, par. 1, pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Airway Medix Bis Sp. 

z o.o. została utworzona w dniu pierwszej połowie 2013 r., a Airway Medix Sp. z o.o. – w drugiej połowie 2010 r.  

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie umowy spółki sporządzonej w dniu 19 sierpnia 2013 roku w formie aktu 

notarialnego Rep. A nr 13143/2013 w Kancelarii Notarialnej Pawła Błaszczaka w Warszawie. 

Połączenie spółek zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 września 2013 roku pod numerem KRS: 0000477329.  

Airway Medix jest spółką dedykowaną do rozwoju rodziny jednorazowych wyrobów medycznych stosowanych  

na oddziałach intensywnej terapii i anestezjologii. Spółka prowadzi działalność na bazie współpracy polsko-izraelskiej.  

Na podstawie umowy z dnia 29 sierpnia 2012 r. spółka Airway Medix sp. z o.o. dokonała zakupu 1.960.000 udziałów w spółce 

Biovo Technologies Ltd. z siedzibą w Izraelu, HaMelacha 23, Park Afek, Rosh-HaAyin 4809173, numer spółki: 514644210. Spółka 

Biovo Technologies Ltd. pełni funkcję centrum badawczo-rozwojowego, w którym rozwijane i tworzone są rozwiązania Spółki. 

Działalność operacyjna oraz prace badawczo-rozwojowe prowadzone są głównie w zależnej w 99,9% od siebie spółce izraelskiej 

– Biovo Technologies Ltd. Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.  

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 

(PKD 72.11Z). 

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 

Zarząd Spółki 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

- Marek Orłowski – Prezes Zarządu 

- Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu 

- Oron Zachar – Członek Zarządu 
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Rada Nadzorcza 

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

- Tomasz Poniński – Przewodniczący 

- Piotr Kruger 

- Jędrzej Tracz 

- Elad Einav 

- Paweł Nauman 

 
Wg stanu na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 

- Tomasz Poniński – Przewodniczący 

- Piotr Kruger - Wiceprzewodniczący 

- Jędrzej Tracz 

- Maria Ewa Gajda 

- Paweł Nauman 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy obejmujący okres od dnia założenia Spółki tj. 25 września 2013 

r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Jako dane porównawcze za poprzedni okres podano dane bilansu połączenia spółek Airway Medix 

sp. z o.o. i Airway Medix Bis sp. z o.o., których majątek przeszedł na spółkę Airway Medix S.A. 

Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania przez Spółkę działalności gospodarczej w 

niezmienionym istotnie zakresie, w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia 

bilansowego. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego żadnych okoliczności wskazujących 

na zagrożenie kontynuacji działalności. 

2. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień 
bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego oraz sposób sporządzenia 
sprawozdania finansowego oraz danych porównawczych 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, w oparciu o zasady rachunkowości 

wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Kursy walut 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą sprawozdawczą Spółki. 

Dane w sprawozdaniach finansowych zostały wykazane w złotych, chyba że w konkretnych sytuacjach zostały podane z 

mniejszą dokładnością. 

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

w zł 

 Kurs na dzień 31.12.2014 Kurs na dzień 25.09.2013 

Kurs średni  

w okresie  

25.09.13-31.12.2014 

EUR  4,2623 4,2153 4,1853 

USD  3,5072 3,1234 3,1380 

GBP  5,4648 4,9944 5,1482 
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ILS  0,9031 0,8777 0,8799 

Niektóre dane finansowe zawarte w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały zaokrąglone. Z tego 
powodu w niektórych przedstawionych w sprawozdaniu tabelach suma kwot w danej kolumnie lub wierszu może różnić się 
nieznacznie od wartości łącznej podanej dla danej kolumny lub wiersza. 

Rzeczowe aktywa trwałe 

Na dzień początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia/koszcie wytworzenia. 

Cenę nabycia/koszt wytworzenia powiększają koszty finansowania zewnętrznego zaciągniętego na nabycie lub wytworzenie 

dostosowywanego składnika rzeczowych aktywów trwałych. Na moment początkowego ujęcia, w cenie nabycia/koszcie 

wytworzenia środków trwałych ujmowane są przewidywane koszty ich demontażu, usunięcia i przywrócenia do stanu 

pierwotnego miejsca, w którym dany składnik aktywów się znajduje, których obowiązek poniesienia powstaje w chwili instalacji 

składnika aktywów lub jego używania dla celów innych niż produkcja zapasów.  

Na koniec okresu sprawozdawczego rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 

pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Późniejsze nakłady ponoszone na składnik rzeczowych aktywów trwałych (np. w celu zwiększenia przydatności składnika, 

zamiany części lub jego odnowienia) uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego tylko wówczas, gdy jest 

prawdopodobne, że z tytułu tych nakładów nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy, zaś wysokość nakładów można 

wiarygodnie wycenić. Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do wyniku w okresie, w którym 

zostały poniesione. 

Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (z wyłączeniem gruntów) Spółka dokonuje, z uwzględnieniem trybu 

konsumowania korzyści ekonomicznych z danego składnika rzeczowych aktywów trwałych metodą amortyzacji liniowej, dla 

składników, które są wykorzystywane w procesie produkcji w równomiernym stopniu w całym okresie ich użytkowania. 

Dla poszczególnych grup środków trwałych przyjęto okresy użytkowania, oszacowane na podstawie szacowanego okresu 

użytkowania danego składnika aktywów, w następujących przedziałach:  

• urządzenia techniczne: 3-4 lata, 

• wyposażenie: 10 lat, 

• inne środki trwałe: 10 lat. 

Ponadto corocznie Spółka dokonuje regularnych przeglądów rzeczowych aktywów trwałych pod kątem adekwatności 

stosowanych okresów użytkowania, wartości końcowej i metod amortyzacji do bieżących warunków prowadzenia działalności. 

Amortyzację rozpoczyna się, gdy środek trwały jest dostępny do użytkowania. Amortyzacji zaprzestaje się, gdy środek trwały 

zostaje usunięty z ewidencji bilansowej na skutek likwidacji, sprzedaży bądź wycofania z użytkowania.  

Poszczególne istotne części składowe środka trwałego (istotne komponenty), których okres użytkowania różni się od okresu 

użytkowania całego środka trwałego oraz których cena nabycia/koszt wytworzenia jest istotny w porównaniu z ceną 

nabycia/kosztem wytworzenia całego składnika rzeczowych aktywów trwałych, amortyzowane są odrębnie, przy zastosowaniu 

stawek amortyzacyjnych odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania. 

Środek trwały usuwa się z ewidencji bilansowej, gdy zostaje zbyty, zlikwidowany lub gdy nie oczekuje się dalszych korzyści 

ekonomicznych z jego użytkowania lub zbycia. Zyski lub straty wynikające z usunięcia rzeczowych aktywów trwałych z bilansu 

są wyceniane według różnicy pomiędzy wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są 

ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie jego wyksięgowania. 

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia 

lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka 

trwałego do używania.  
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Wartości niematerialne i prawne 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nieposiadające 
postaci fizycznej, tj.: 

• wartość firmy (opisana niżej w odrębnym punkcie), 

• koszty prac rozwojowych, w tym również niezakończonych (opisane poniżej w odrębnym punkcie), 

• oprogramowanie komputerowe, 

• nabyte koncesje, patenty, licencje, 

• inne wartości niematerialne, 

• pozostałe wartości niematerialne nieoddane do użytkowania (w budowie). 

Wartości niematerialne i prawne nabyte w oddzielnej transakcji początkowo wycenia się w cenie nabycia lub koszcie 
wytworzenia. Cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych nabytych w transakcji połączenia jednostek gospodarczych 
jest równa ich wartości godziwej na dzień połączenia, o ile istnieje aktywny rynek na tego rodzaju wartości niematerialne i 
prawne. W przypadku braku aktywnego rynku – wartości niematerialne ujmuje się w wartości godziwej ustalonej w inny 
sposób, ale do wartości, która nie spowoduje powstania ujemnej wartości firmy z połączenia. Nakłady poniesione na wartości 
niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace 
rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym zostały poniesione.  

Na koniec okresu sprawozdawczego wartości niematerialne wycenia się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 
pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i o skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 

Odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych (za wartości niematerialnych i prawnych nieoddanych do 
użytkowania) dokonuje się metodą liniową, przez okres przewidywanego użytkowania, który dla poszczególnych grup wartości 
niematerialnych wynosi: 

• koszty prac rozwojowych: jeszcze nie oddano ich do użytkowania, zakładany okres nie krótszy niż 15 lat, 

• wartość firmy: 20 lat, 

• inne wartości niematerialne: 2-3 lata. 

Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane przez oczekiwany okres ich użytkowania oraz poddawane testom na utratę 
wartości każdorazowo, gdy istnieją przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Okres i metoda amortyzacji wartości 
niematerialnych i prawnych są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku obrotowego. Zmiany w oczekiwanym 
okresie użytkowania lub oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych pochodzących z danego składnika 
aktywów są ujmowane poprzez zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane jak zmiany wartości 
szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w rachunku zysków i strat w 
ciężar tej kategorii kosztów, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych i prawnych.  

Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych i prawnych z bilansu są wyceniane według różnicy pomiędzy 
wpływami ze sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w rachunku zysków i strat w 
momencie jego wyksięgowania. 

Wartość firmy 

Wartość firmy powstała w wyniku połączenia jest początkowo ujmowana według ceny nabycia stanowiącej nadwyżkę kosztów 
połączenia jednostek gospodarczych nad udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do 
zidentyfikowania aktywów netto przejętej jednostki. Po początkowym ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny 
nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz wszelkie skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Test 
na utratę wartości przeprowadza się, jeśli występują przesłanki wskazujące na utratę wartości firmy.  

Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących środki pieniężne, które mogą 
skorzystać z synergii połączenia. Utrata wartości ustalana jest poprzez oszacowanie odzyskiwalnej wartości ośrodka 
wypracowującego środki pieniężne, którego dotyczy dana wartość firmy. W przypadku, gdy odzyskiwalna wartość ośrodka 
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wypracowującego środki pieniężne jest niższa niż wartość bilansowa, ujęty zostaje odpis z tytułu utraty wartości. Strata z tytułu 
utraty wartości nie podlega odwróceniu w następnym okresie. 

 W przypadku, gdy wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pieniężne i dokonana zostanie sprzedaż części 
działalności w ramach tego ośrodka, przy ustalaniu zysków lub strat ze sprzedaży takiej działalności wartość firmy związana ze 
sprzedaną działalnością zostaje włączona do jej wartości bilansowej. W takich okolicznościach sprzedana wartość firmy jest 
ustalana na podstawie względnej wartości sprzedanej działalności i wartości zachowanej części ośrodka wypracowującego 
środki pieniężne. 

Prace rozwojowe i prace badawcze 

Spółka rozróżnia pomiędzy pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, dzieląc tę drugą kategorię na prace zakończone i 
niezakończone. 

Koszty prac badawczych są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie poniesienia.  

Nakłady poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, jeżeli 
można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje się model 
kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych o skumulowaną 
amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są 
amortyzowane przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia. Koszty prac 
rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie – jeśli składnik aktywów nie został jeszcze 
oddany do użytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca 
na to, że ich wartość bilansowa może nie być możliwa do odzyskania. 

Niezakończone prace rozwojowe są prezentowane w bilansie wśród aktywów jako „Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe”. 

Rozgraniczając prace rozwojowe od prac badawczych Spółka, kierując się również wymogami MSR 38 „Aktywa niematerialne” 
bierze pod uwagę następujące czynniki, które muszą być spełnione, aby możliwe było ujęcie nakładów na prace rozwojowe 
jako wartości niematerialne: 

• istnienie technicznej możliwości ukończenia oraz zamiar ukończenia składnika aktywów, tak, aby można byłoby go 
przeznaczyć do użytkowania lub sprzedaży; 

• posiadanie zdolności do użytkowania lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych i prawnych; 

• dostępność środków niezbędnych do ukończenia oraz możliwość wiarygodnego określenia nakładów;  

• istnienie sposobu wdrożenia i możliwości zastosowania z uwzględnieniem istnienia rynku na dany produkt. 

Spółka oczekuje, że korzyści ekonomiczne uzyskiwane z realizacji prac rozwojowych będą uzyskiwane w okresie co najmniej 15 
lat. Przewidywany okres amortyzacji wynika przede wszystkim z długości trwania ochrony własności intelektualnej dla 
wynalazków. Patenty przyznawane są na okres dwudziestu lat z możliwością przedłużenia o kolejnych 5 lat. W Spółce przyjęto 
jako najbardziej prawdopodobny model komercjalizacji polegający na rozwoju wynalazku poprzez prowadzenie prac 
badawczych, a następnie rozwojowych i doprowadzanie wynalazku do pierwszych przepływów pieniężnych lub rejestracji – dla 
urządzeń medycznych.  

Okres rozwoju produktów w tej fazie wynosi do 3 lat. 

Po tym okresie zazwyczaj sprzedawane są prawa do patentu, a dany podmiot otrzymuje wpływy od partnera strategicznego z 
tytułu opłat licencyjnych oraz inne wpływy z zakończenia poszczególnych etapów projektu (kamieni milowych). 

W praktyce, partner strategiczny który realizuje proces komercjalizacji produktu, najczęściej dokonuje opłat o charakterze 
royalties przez okres trwania ochrony własności intelektualnej. Korzyści ekonomiczne uzyskiwane przez dany podmiot są więc 
rozłożone w czasie, co uzasadnia przyjęcie ww. okresu amortyzacji prac rozwojowych. 

Inwestycje długoterminowe 

Do tej grupy zaliczane są długoterminowe aktywa posiadane przez Spółkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych 

wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub 
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innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości 

niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez Spółkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. 

Inwestycje w udziały/akcje w innych podmiotach, w tym w jednostkach podporządkowanych wyceniane są według ceny 

nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku objęcia udziałów/akcji w wyniku wniesienia 

aportu, udziały/akcje wyceniane są w kwotach wynikających z odpowiednich uchwał o podwyższeniu kapitału, które 

odpowiadają, we wszystkich istotnych aspektach, wartościom rynkowym tych udziałów/akcji. 

Udzielone pożyczki wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 

Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności i zobowiązania 

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na wszystkie należności, których ściągalność jest 

wątpliwa, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju 

należności, której dotyczy odpis aktualizujący.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 

aktualizującego, w odniesieniu do: 

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

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

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

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

• należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w 
przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w wysokości wiarygodnie 
oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. 

Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie 

zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty 

finansowe, według wartości godziwej. 

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym 

jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs. 

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. 

Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z 

gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane 

jako działalność inwestycyjna. 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów 

Na każdy dzień bilansowy aktywa Spółki, za wyjątkiem zapasów i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dla 

których należy stosować inne procedury wyceny, są analizowane pod kątem występowania przesłanek utraty ich wartości.  
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W przypadku istnienia takiej przesłanki, jednostki dokonują oszacowania wartości odzyskiwalnej (wartość wyższa z dwóch: 

wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży oraz wartości użytkowej). Za wartość użytkową uznaje się sumę 

zdyskontowanych przyszłych korzyści ekonomicznych, które przyniesie dany składnik aktywów.  

W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną, uznaje się utratę jego 

wartości i dokonuje odpisu aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej. Odpisy aktualizujące dokonuje 

się w ciężar rachunku zysków i strat.  

Na każdy dzień bilansowy ocenia się, czy wystąpiły przesłanki wskazujące, że dokonany w poprzednich okresach 

sprawozdawczych odpis aktualizujący jest zbędny lub też za wysoki. W takim przypadku odpis lub jego część jest odwracany i 

wartość danego aktywa jest przywracana do wysokości, jaką miałoby ono gdyby nie dokonano wcześniej odpisu aktualizującego 

wartość (przy uwzględnieniu umorzenia). Odwrócenie odpisu aktualizującego ujmowane jest w rachunku zysków i strat.  

Odpisy aktualizujące wartość bilansową wartości firmy nie są odwracane. 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w Statucie Spółki i zarejestrowanej we właściwym rejestrze 

przedsiębiorców. Różnice pomiędzy wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale 

zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.  

Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń 

przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 

uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie 

prognozowanych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej 

aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualne ryzyka związane z danym zobowiązaniem.  

Rezerwa z tytułu restrukturyzacji jest tworzona, gdy Spółka zatwierdziła szczegółowy i formalny plan restrukturyzacji oraz 

proces restrukturyzacji został rozpoczęty lub został ogłoszony publicznie.  

Ujmowanie przychodów 

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży usług (pomniejszone o zwroty, rabaty i upusty). 

Przychody ze sprzedaży wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT).  

Świadczenie usług 

Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane w momencie wykonania usługi.  

Odsetki 

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane w okresie, którego dotyczą (z uwzględnieniem metody efektywnej stopy 
procentowej). 

Dywidendy 

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania. 

Ujmowanie i prezentacja kosztów 

Za koszty uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie 

określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które 

doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez 

właścicieli. 
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Koszty ujmuje się w zysku lub stracie na podstawie bezpośredniego związku pomiędzy poniesionymi kosztami,  

a osiągnięciem konkretnych przychodów, tzn. stosując zasadę współmierności, poprzez rachunek rozliczeń międzyokresowych 

kosztów czynnych i biernych. 

Rachunek kosztów prowadzony jest w układzie rodzajowym oraz w układzie miejsc powstawania kosztów. 

Za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów ujętych w rachunku zysków i strat przyjmuje się wariant porównawczy. 

Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w kraju obliczany jest zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, natomiast 

dochody jednostek prowadzących działalność za granica podlegają opodatkowaniu według lokalnych przepisów, uwzględniając 

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Podatek wykazany w rachunku zysków i strat składa się z części bieżącej i odroczonej. Podatek dochodowy dotyczący pozycji 

ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany bezpośrednio w kapitale własnym, a nie w rachunku zysków i strat.  

Bieżące obciążenie podatkiem dochodowym jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.  

Podatek odroczony jest ustalany przy użyciu metody zobowiązań bilansowych dla wszystkich różnic przejściowych (różnic 
pomiędzy wartością podatkową i księgową składników aktywów i zobowiązań) oraz straty podatkowej do rozliczenia, z 
wyjątkiem: 

• sytuacji, gdy aktywa lub rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź 
zobowiązania w wyniku transakcji niestanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i transakcja ta w chwili jej 
zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową, oraz 

• różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych, gdy terminy odwracania się 
różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy jest prawdopodobne, że w dającej się przewidzieć przyszłości różnice 
przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

Różnice przejściowe powstają głównie w konsekwencji różnicy w amortyzacji podatkowej i rachunkowej oraz różnic czasowych 
w rozpoznaniu przychodów lub kosztów dla celów podatkowych i rachunkowych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego i rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według 
przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując 
za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że 
zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ujemne różnice przejściowe lub straty podatkowe 
do rozliczenia.  

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień 
bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 

Zgodnie z polityką rachunkowości stosowaną w Spółce nie kompensuje się dla celów prezentacyjnych aktywów i rezerwy z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego.  

Ze względu na fakt, iż Spółka rozpoczęła działalność w 2013 r. i nie generuje zysków podatkowych – na dzień 31 grudnia 2014 
r. nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku odroczonego, w szczególności z tytułu strat podatkowych do rozliczenia. 

Rachunek przepływów pieniężnych 

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

Instrumenty finansowe 

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. 
w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 
finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów 
finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych, praw 
i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz 
instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.  
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Aktywa finansowe dzieli się na: aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa 
finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Zobowiązania finansowe dzieli się na zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, pozostałe zobowiązania finansowe. 

Konsolidacja sprawozdań finansowych 

Spółka jest spółką dominującą i jest obowiązana sporządzić skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą o 
rachunkowości, z zastrzeżeniem art. 56, 57,58 ustawy. 

Na podstawie art. 58 Ustawy Spółka nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki: 

• łączna suma bilansowa jednostek nad którymi Spółka sprawuje kontrolę nie przekracza 4% sumy bilansowej jednostki 
dominującej  

• suma wszystkich rocznych wyników finansowych netto jednostek nad którymi Spółka sprawuje kontrolę nie przekraczają 
8% rocznego wyniku finansowego netto jednostki dominującej. 

W okresie objętym sprawozdaniem warunki te zostały spełnione i dlatego Spółka nie sporządziła skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

 

Warszawa, dnia 29 maja 2015 r. 

 

 

……………………………………………………………. 
Marek Jan Orłowski 
Prezes Zarządu 
 
 

 

 

……………………………………………………………………………. 
 Anna Elżbieta Aranowska-Bablok 
 Członek Zarządu 

……………………………………………………………. 
Oron Zachar 
Członek Zarządu 
 
 

……………………………………………………………. 
Wiesława Wojcieszyńska 
W imieniu podmiotu uprawnionego 
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Profides Sp. z o.o. 
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3. Bilans 

AKTYWA 

25-09-2013 (dzień 
połączenia)* 

31-12-2014 

A. Aktywa trwałe 40 013 383,34 43 900 234,43 

I. Wartości niematerialne i prawne 29 590 126,98 27 756 167,35 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych     

2. Wartość firmy 29 590 126,98 27 740 743,98  

3. Inne wartości niematerialne i prawne   15 423,37 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 3 533,42 

1. Środki trwałe 0,00 3 533,42 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)     

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     

c) urządzenia techniczne i maszyny    3 533,42 

d) środki transportu     

e) inne środki trwałe     

2. Środki trwałe w budowie     

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie     

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych     

2. Od pozostałych jednostek     

IV. Inwestycje długoterminowe 614 224,80 0,00 

1. Nieruchomości     

2. Wartości niematerialne i prawne     

3. Długoterminowe aktywa finansowe 614 224,80 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 614 224,80 0,00 

- udziały lub akcje 614 224,80 0,00 

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki    

- inne długoterminowe aktywa finansowe    

b) w pozostałych jednostkach    

- udziały lub akcje    

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne długoterminowe aktywa finansowe     

4. Inne inwestycje długoterminowe     

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 809 031,56 16 140 533,66 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9 809 031,56 16 140 533,66 

B. Aktywa obrotowe 112 371,75 1 153 835,53 

I. Zapasy 0,00 0,00 

1. Materiały     

2. Półprodukty i produkty w toku     

3. Produkty gotowe     

4. Towary     

5. Zaliczki na dostawy     

II. Należności krótkoterminowe 71 875,00 153 348,00 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00   

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00   

- do 12 miesięcy     
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- powyżej 12 miesięcy     

b) inne     

2. Należności od pozostałych jednostek 71 875,00 153 348,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00   

- do 12 miesięcy     

- powyżej 12 miesięcy     

b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 71 875,00 153 348,00 

c) inne   0,00 

d) dochodzone na drodze sądowej     

III. Inwestycje krótkoterminowe 40 496,75 1 000 487,53 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 40 496,75 1 000 487,53 

a) w jednostkach powiązanych    610 487,67 

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     610 487,67 

- udzielone pożyczki     

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

b) w pozostałych jednostkach     

- udziały lub akcje     

- inne papiery wartościowe     

- udzielone pożyczki     

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40 496,75 389 999,86 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 40 496,75 389 999,86 

- inne środki pieniężne     

- inne aktywa pieniężne     

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00 

  AKTYWA RAZEM 40 125 755,09 45 054 069,96 
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PASYWA 

25-09-2013 (dzień 
połączenia)* 

31-12-2014 

A. Kapitał (fundusz) własny 34 872 779,07 44 413 406,76 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 34 915 000,00 41 320 574,00 

Ia. Opłacony i niezarejestrowany kapitał podstawowy   8 197 870,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)     

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)     

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy    

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe    

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -42 220,93 -42 220,93 

VIII. Zysk (strata) netto 0,00 -5 062 816,31 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)     

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 252 976,02 640 663,20 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 20 000,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne     

- Długoterminowa     

- Krótkoterminowa     

3. Pozostałe rezerwy  20 000,00 

- Długoterminowe     

- Krótkoterminowe   20 000,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 5 081 679,06 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 4 702 223,10 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 379 455,96 0,00 

a) kredyty i pożyczki 379 455,96 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) inne zobowiązania finansowe     

d) Inne     

III. Zobowiązania krótkoterminowe 171 296,96 620 663,20 

1. Wobec jednostek powiązanych 161 984,93 334 877,88 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 161 984,93 112 013,28 

- do 12 miesięcy   112 013,28 

- powyżej 12 miesięcy     

b) Inne    222 864,60 

2. Wobec pozostałych jednostek 9 312,03 285 785,32 

a) kredyty i pożyczki     

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych     

c) inne zobowiązania finansowe     

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 274 593,63 

- do 12 miesięcy   274 593,63 

- powyżej 12 miesięcy     

e) zaliczki otrzymane na dostawy     

f) zobowiązania wekslowe     

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 313,00  1 879,64 

h) z tytułu wynagrodzeń 1 687,00  2 000,02 

i) Inne 7 312,03 7 312,03 

3. Fundusze specjalne     

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe     
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- długoterminowe     

- krótkoterminowe     

  PASYWA RAZEM 40 125 755,09 45 054 069,96 

 
* Jako dane porównawcze podano dane bilansu połączenia na dzień 25.09.2013 r. spółek Airway Medix sp. z o.o. i Airway Medix 

Bis sp. z o.o. Szczegółowe dane zaprezentowano w punkcie 7.3 Dodatkowych informacji i objaśnień. 
 
 
 
Warszawa, dnia 29 maja 2015 roku 

 

 

 

 

……………………………………………………………. 
Marek Jan Orłowski 
Prezes Zarządu 
 
 

 

 

……………………………………………………………………………. 
 Anna Elżbieta Aranowska-Bablok 
 Członek Zarządu 

……………………………………………………………………………. 
Oron Zachar 
 Członek Zarządu 
 
 

 

 

……………………………………………………………. 
Wiesława Wojcieszyńska 
W imieniu podmiotu uprawnionego 
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Profides Sp. z o.o. 
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4. Rachunek zysków i strat 
 

    25.09.2013r.-31.12.2014r. 

A. 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:    0,00  

  * od jednostek powiązanych     

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów      

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna)      

III 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki      

IV 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      

B. Koszty działalności operacyjnej    3 580 167,16  

I Amortyzacja    1 851 145,61  

II Zużycie materiałów i energii    12,00  

III Usługi obce    1 363 736,19  

IV Podatki i opłaty, w tym:    241 114,13  

  * podatek akcyzowy     

V Wynagrodzenia     7 118,43 

VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia     1 691,36 

VII Pozostałe koszty rodzajowe    115 349,44  

VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów      

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)    -3 580 167,16  

D. Pozostałe przychody operacyjne    117 740,89  

I 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      

II Dotacje    110 613,07  

III Inne przychody operacyjne    7 127,82  

E Pozostałe koszty operacyjne    27 128,24 

I 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      

II 
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      

III Inne koszty operacyjne    27 127,47 

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)    – 3 489 554,51 

G Przychody finansowe    15 677,71  

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:      

  
* od jednostek powiązanych     

II Odsetki, w tym:     15 677,71 

  
* od jednostek powiązanych    10487,67 

III Zysk ze zbycia inwestycji      

IV  Aktualizacja wartości inwestycji      

V Inne    

H Koszty finansowe    1 588 939,51 

I Odsetki, w tym:    756 568,26  

  * dla jednostek powiązanych   755 152,66  

II Strata ze zbycia inwestycji      

III Aktualizacja wartości inwestycji     614 224,80 

IV Inne    218 146,45 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)    -5 062 816,31  

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

I Zyski nadzwyczajne      
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II Straty nadzwyczajne      

K Zysk (strata) brutto (I±J)    -5 062 816,31  

L Podatek dochodowy      

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)      

N Zysk (strata) netto (K-L-M)    -5 062 816,31  

 
 
Warszawa, dnia 29 maja 2015 roku 

 

 

 

……………………………………………………………. 
Marek Jan Orłowski 
Prezes Zarządu 
 
 

 

 

……………………………………………………………………………. 
 Anna Elżbieta Aranowska-Bablok 
 Członek Zarządu 

……………………………………………………………. 
Oron Zachar 
Członek Zarządu 

 
 
 

 

 

……………………………………………………………. 
Wiesława Wojcieszyńska 
W imieniu podmiotu uprawnionego 
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Profides Sp. z o.o. 
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5. Rachunek przepływów pieniężnych 
 

  25.09.2013-31.12.2014 

       

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej:     

Strata netto   -5 062 816,31 

Korekty razem:   -3 003 848,93 

  Amortyzacja   1 851 145,61 

  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   712 270,46 

  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   -15 016,34 

  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej    614 224,80 

  Zmiana stanu rezerw   96 670,48  

  Zmiana stanu zapasów   -  

  Zmiana stanu należności   -81 473,00 

  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów   
149 831,16 

  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   -6 331 502,10 

  Inne korekty z działalności operacyjnej   -  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   - 8 066 665,24  

          

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:     

Wpływy:   - 

  Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych    - 

  Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne    - 

  Z aktywów finansowych, w tym:   - 

    w jednostkach wycenianych metodą praw własności    - 

    w pozostałych jednostkach   - 

   - zbycie aktywów finansowych   - 

   - dywidendy i udziały w zyskach   - 

   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  -   

   - odsetki  -  

    - inne wpływy z aktywów finansowych -   

  Inne wpływy inwestycyjne   -   

Wydatki:   -620 719,40   

  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   -20 719,40  
 

  Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     
 

  Na aktywa finansowe, w tym:  -600 000,00  

   w jednostkach powiązanych  -600 000,00  

   w pozostałych jednostkach  -  

   - nabycie aktywów finansowych  -  

    - udzielone pożyczki długoterminowe -   

  Inne wydatki inwestycyjne  -   

           

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   -620 719,40  
 

           

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
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Wpływy:   10 697 803,20 

  Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

  6 000 000,00 

  Kredyty i pożyczki   4 697 803,20 

  Emisja dłużnych papierów wartościowych   -  

  Inne wpływy finansowe   -  

Wydatki:   -1 660 915,45  

  Nabycie udziałów (akcji) własnych   -  

  Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   -  

  Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku   -  

  Spłaty kredytów i pożyczek   -1 660 915,45  

  Wykup dłużnych papierów wartościowych   -  

  Z tytułu innych zobowiązań finansowych   -  

  Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   -  

  Odsetki   -  

  Inne wydatki finansowe  -  

          

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   9 036 887,75  

       

Przepływy pieniężne netto razem   349 503,11  

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   349 503,11 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych     

Środki pieniężne na początek okresu   40 496,75  

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:   389 999,86 

- o ograniczonej możliwości dysponowania   -  

 

Warszawa, dnia 29 maja 2015 roku 

 

 

 

……………………………………………………………. 
Marek Jan Orłowski 
Prezes Zarządu 

…………………………………………………….. 
 Anna Elżbieta Aranowska-Bablok 
 Członek Zarządu 

 

……………………………………………………… 
Oron Zachar 
Członek Zarządu 

 
 
 

……………………………………………………… 
 Wiesława Wojcieszyńska 
 W imieniu podmiotu uprawnionego 
 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
 Profides Sp. z o.o. 
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6.  Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 

     

    25.09.2013-31.12.2014 

Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
 

34 872 779,07 

 - korekty błędów  - 

Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach błędów 
  

34 872 779,07 

        

Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 
 

34 915 000,00 

   Zmiany kapitału zakładowego   

    zwiększenia (z tytułu) 6 405 574,00 

    - emisji akcji - zarejestrowane w KRS 6 405 574,00 

    zmniejszenia (z tytułu) - 

    - umorzenia udziałów (akcji) - 

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu   41 320 574,00 

Opłacony i niezarejestrowany kapitał na początek okresu 
 

0,00 

   Zmiany w okresie   

    zwiększenia z tytułu emisji akcji 8 197 870,00 

    zmniejszenia (z tytułu)   

Opłacony i niezarejestrowany kapitał na koniec okresu 
  

 8 197 870,00  

     
 

  

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu  - 

   Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy 
 

- 

    zwiększenia (z tytułu) - 

    zmniejszenia (z tytułu) - 

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu   - 

     
 

  

Udziały (akcje) własne na początek okresu  - 

    zwiększenie 
 

- 

    zmniejszenie - 

Udziały (akcje) własne na koniec okresu 
  

 -  

       

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 
 

- 

   Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  - 

    zwiększenia (z tytułu) - 

    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej  - 

    - z podziału zysku (ustawowo) - 

    zmniejszenia (z tytułu) - 

    - pokrycia straty  

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu   - 

 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 

 
- 

   Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 
 

- 

    zwiększenia (z tytułu)  -  

    zmniejszenia (z tytułu)  -  

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu    -  

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 
 

- 

   
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 
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    zwiększenia (z tytułu) - 

    zmniejszenia (z tytułu)   

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 
  

- 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   -  

   Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 
 

- 

    -korekty błędów podstawowych - 

    -zmiana przyjętych zasad rachunkowości - 

   Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach   -  

    zwiększenia (z tytułu)  -  

    zmniejszenia (z tytułu)  -  

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 
  

 -  

        

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 
 

-42 220,93 

    -korekty błędów - 

    
-zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości - 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach   -  

    zwiększenia (z tytułu)  -42 220,93  

    
- przeniesienie straty z lat ubiegłych do 
pokrycia - 

    zmniejszenia (z tytułu)  -  

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   -42 220,93 

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 
  

 -  

Wynik netto  - 

   zysk netto 
 

 -  

   strata netto  -5 062 816,31 

    odpisy z zysku 
  

 - 

        

Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 
 

44 413 406,76 

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 

 

44 413 406,76 

 
 
Warszawa, dnia 29 maja 2015 roku 

 

 

 

……………………………………………………………. 
Marek Jan Orłowski 
Prezes Zarządu 
 
 

……………………………………….. 
Anna Elżbieta Aranowska-Bablok 
Członek Zarządu 

……………………………………….. 
Oron Zachar 
Członek Zarządu 

 
 
 
 

……………………………………….. 
Wiesława Wojcieszyńska 
W imieniu podmiotu uprawnionego 
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Profides Sp. z o.o. 
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7. Dodatkowe informacje i objaśnienia 

7.1. Wartości niematerialne i prawne 

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych  

Stan na dzień 25.09.2013r – wartość firmy* 29 590 126,98 zł 

Zwiększenie – zakup (inne wartości niematerialne i prawne) 17 000,00 zł 

Amortyzacja za okres sprawozdawczy 1 850 959,63zł 

Stan na dzień 31.12.2014r. 27 756 167,35 zł 

 *Jest to wartość firmy powstała w wyniku połączenia spółek. Przyjęty okres amortyzacji – 20 lat. 
 

Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie 

Spółka nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych we własnym zakresie. 

7.2. Rzeczowe aktywa trwałe 

Zmiana stanu środków trwałych 

Stan na dzień 25.09.2013r  0,00 zł 

Zwiększenie – zakup (zestawy komputerowe) 3 719,40 zł 

Amortyzacja za okres sprawozdawczy 185,98zł 

Stan na dzień 31.12.2014r. 3 533,42zł 

Grunty użytkowane wieczyście przez Spółkę 

Spółka nie użytkowała gruntów. 

Środki trwałe nieamortyzowane 

Spółka nie używała nieamortyzowanych środków trwałych.  

Środki trwałe w budowie 

Spółka nie posiadała środków trwałych w budowie. 

Koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 

Spółka nie wytwarzała środków trwałych na własne potrzeby. 

Przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe 

Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących.  

7.3. Należności długoterminowe 

Spółka nie posiadała na dzień bilansowy należności długoterminowych. 

7.4. Inwestycje długoterminowe 

Stan na dzień 25.09.2013r 614 224,80 zł 

Odpis aktualizujący -614 224,80 

Stan na dzień 31.12.2014 r. - 

 
Długoterminowe aktywa finansowe na dzień 25.09.2013 r. obejmowały udziały w izraelskiej spółce zależnej Biovo 
Technologies Ltd, odpisy aktualizujące mające miejsce w roku obrotowym dotyczyły tej pozycji.  
 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 25.09.2013r. 31.12.2014r. 

Prace rozwojowe 9 809 031,56 zł 
 

16 140 533,66 zł 
 

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe  
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Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe poniesione w okresie sprawozdawczym wyniosły 6 331 502,10 zł. Są to nakłady na 
prace rozwojowe, ujęte w bilansie w pozycji długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. W 2015 r planowane są nakłady na 
te aktywa w wysokości około 120 tys. USD miesięcznie.  

7.5. Zapasy 

Spółka na dzień bilansowy nie posiadała zapasów. 

7.6. Należności krótkoterminowe 

Na dzień bilansowy Spółka posiadała należności krótkoterminowe w wysokości 153 348,00 zł z tytułu podatków ceł 
i ubezpieczeń społecznych. Jest to głównie podatek naliczony od towarów i usług podlegający rozliczeniu w następnych 
okresach. 

7.7. Inwestycje krótkoterminowe 

Na dzień bilansowy Spółka posiadała inwestycje krótkoterminowe w postaci środków pieniężnych na rachunkach bankowych.  
 
Oprócz tego Spółka na dzień 31 grudnia 2014 r. posiadała obligacje objęte przez nią, a wyemitowanych przez Adiuvo Investment 
S.A. o wartości nominalnej 600.000 zł oraz naliczone odsetki – w kwocie 10.487,67 zł (kategoria aktywów finansowych: aktywa 
utrzymywane do terminu wymagalności).  

Obligacje mają formę dokumentu i wyemitowane zostały jako papiery wartościowe imienne. Obligacje są niezabezpieczone. 

Oprocentowanie obligacji wynosi 11% w skali roku. Odsetki płatne są w dniu wykupu obligacji. Termin zapadalności obligacji 

przypada 30 marca 2015 r. Na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania obligacje zostały wykupione a skumulowane odsetki 

spłacone. 

7.8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych. 

7.9. Kapitał zakładowy 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 41 320 574 zł i dzieli się na 35 320 574 nieuprzywilejowanych akcji na 

okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych jako seria A o numerach od 1 do 35 320 574 zł i 6 000 000 

nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych jako seria B. 

Kapitał zakładowy został w całości opłacony. Akcje pierwszej emisji o wartości nominalnej 34 915 000 zł zostały opłacone w 

wyniku połączenia, w konsekwencji którego Spółka powstała. 

W okresie sprawozdawczym, na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10 lutego 2014 r., 

kapitał zakładowy został podwyższony o 405 574 zł poprzez emisję 405 574 akcji na okaziciela serii A o numerach 34 915 001 

do 35 320 574. Akcje zostały objęte w dniu 10 lutego 2014 r. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 2 

czerwca 2014 r. Nowowyemitowane akcje zostały opłacone w drodze umownego potrącenia wierzytelności.  

W dniu 10 lutego 2014 R. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło również następujące uchwały, dotyczące 
warunkowego podwyższenia kapitału: 

• Uchwałę nr 8 w sprawie emisji obligacji na rzecz Adiuvo Investment S.A., na podstawie której Spółka wyemituje nie więcej 
niż 25 000 obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 2 500 000 
złotych (obligacje serii A), zamiennych – z uwzględnieniem kwoty oprocentowania na maksymalnie 2 970 598 akcji na 
okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2 970 598 złotych 
(Akcje serii A). Termin ostatecznego wykupu ustalono na 31 grudnia 2017 roku. 

• Uchwałę nr 9 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z podjęciem Uchwały nr 8 
NWZ Spółki. 

• Uchwałę nr 10 w sprawie emisji 60 340 obligacji zamiennych na akcje na rzecz spółki Orenore Sp. z o.o. o wartości 
nominalnej 100 zł każda i łącznej wartości nominalnej 7 169 835 zł z datą wykupu 31 grudnia 2017 roku. 

• Uchwałę nr 11 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podjęciem uchwały nr 7 i 
uchwały nr 9. 

Warunkowe podwyższenie kapitału wynikające z powyższych uchwał zostało zarejestrowane w KRS 2 czerwca 2014 roku. 
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W dniu 30 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego: 

• Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 
8 000 000,00 zł poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 8 000 000 akcji na okaziciela, oznaczonych jako seria B o 
wartości nominalnej 1 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł i nie większej niż 8 000 000 zł. NWZ 
wyłączyło prawo poboru emitowanych akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy.  

• Uchwałę nr 4 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w ilości nie większej niż 3 070 000 oraz warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 3 070 000 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 
Spółki. 

Jeden warrant będzie uprawniał do objęcia 1 akcji serii C osoby, których imienną listę określi Zarząd Spółki. 

W dniu 12 września 2014 roku dokonano zamiany obligacji na akcje serii A. Podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 
8 197 870 zł zostało zarejestrowane w KRS w lutym 2015 roku.  

7.10. Informacje o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania 

raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

Akcje w kapitale zakładowym zostały objęte przez następujących akcjonariuszy Spółki posiadających ponad 5 %  

w kapitale zakładowym Spółki (na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia sprawozdania): 

 

Akcjonariusz ilość akcji ilość głosów Ilość akcji w % Ilość głosów w % 

Biovo sp. z o.o., Orenore sp z 
o.o. oraz Adiuvo Investment 

S.A. 
33 149 270 33 149 270 66,94% 66,94% 

w tym         

Biovo Sp. z o.o. 22 916 400 22 916 400 46,28% 46,28% 

Orenore Sp. z o.o. 6 166 748* 6 166 748 12,45% 12,45% 

Adiuvo Investment S.A. 4 066 122* 4 066 122 8,21% 8,21% 

Oron Zachar 5 212 050 5 212 050 10,53% 10,53% 

pozostali 11 157 124 11 157 124 22,53% 22,53% 

RAZEM 49 518 444 49 518 444 100,00% 100,00% 

* W tabeli ujęto 8.197.870 akcji objętych przed dniem bilansowym, ale zarejestrowanych w KRS po dniu bilansowym. 

7.11. Kapitał niezarejestrowany 

Stan na dzień 25.09.2013r. 0,00 zł 

Zwiększenie* 8 197 870,00 zł 

Stan na dzień 31.12.2014 r. 8 197 870,00 zł 

*niezarejestrowana na dzień bilansowy w KRS zamiana obligacji na akcje serii A 

7.12. Kapitał zapasowy 

Stan na dzień 25.09.2013r. 0,00 zł 

Zmiany  0,00 zł 

Stan na dzień 31.12.2014 r. 0,00 zł 

7.13. Rezerwy 

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 
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W okresie sprawozdawczym w spółce nie wystąpiły racjonalne przesłanki tworzenia rezerw na świadczenia emerytalne i 
rentowe, tym samym rezerw tych nie tworzono. 
 
Pozostałe rezerwy długoterminowe 

Spółka nie tworzyła rezerw długoterminowych. 
 
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 

Na dzień bilansowy Spółka utworzyła rezerwę na koszty badania bilansu w wysokości 20 000 zł. 

7.14. Zobowiązania długoterminowe 

7.15. Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania krótkoterminowe w kwocie  
620 663,20 zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.  

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków 
i budowli 

Spółka na dzień bilansowy nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli. 

Wśród zobowiązań krótkoterminowych ujęto również pożyczki udzielone Spółce przez Orenore Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie - w łącznej kwocie wraz z odsetkami 222 864,60 zł (kategoria zobowiązań finansowych: zobowiązania finansowe 
wyceniane według zamortyzowanego kosztu). 

W związku z ustanowieniem 3 marca 2015 r. przez Narodowy Bank Polski lombardowej stopy procentowej w wysokości 2,5%, 
zobowiązania zaciągnięte przez Airway Medix, w tym pożyczki, przewidują oprocentowanie wyższe niż obecna stopa odsetek 
maksymalnych (zgodnie z art. 359 §2[1] Kodeksu cywilnego jest to czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego 
NBP). Zgodnie z art. 359 §2[2] Kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza 
wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. W związku z tym, w sytuacji gdy stopa odsetek przekracza 
wysokość odsetek maksymalnych, Spółka wypłaca odsetki od zobowiązań w wysokości odsetek maksymalnych. 

7.16. Rozliczenia międzyokresowe (bierne) 

Rozliczenia długoterminowe 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała długoterminowych biernych rozliczeń międzyokresowych. 

7.17. Rozliczenia krótkoterminowe 

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała krótkoterminowych biernych rozliczeń międzyokresowych. 

7.18. Struktura przychodów ze sprzedaży 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie rozpoznała przychodów ze sprzedaży. 

7.19. Przychody finansowe 

 Przychody finansowe w okresie od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 roku, wykazane w rachunku zysków i strat, 
w wysokości 15 677,71zł stanowią odsetki naliczone na dzień bilansowy. 

7.20. Koszty finansowe 

Koszty finansowe w okresie od 25 września 2013 r. do 31 grudnia 2014 roku, wykazane w rachunku zysków i strat, w kwocie 

756 568,26 zł stanowią odsetki. Kwota 755 152,66 zł to odsetki od zaciągniętych pożyczek. 

Oprócz tego Spółka wykazała 614.224,80 zł kosztów z tytułu odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej. 

25.09.2013r. 31.12.2014r.

do 1 roku 0,00 zł 0,00 zł

od 1 roku do 3 l at 5 081 679,06 zł 0,00 zł

od 3 lat do 5 lat 0,00 zł 0,00 zł

powyzej 5 l at 0,00 zł 0,00 zł

Razem 5 081 679,06 zł 0,00 zł
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7.21. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 

finansowego brutto 

Strata brutto -5 062 816,31  

Przychody niestanowiące przychodów podatkowych   

 - dodatnie różnice kursowe i odsetki z wyceny bilansowej zobowiązań 218 797,45  

 - rozliczone dotacje 110 613,07 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:   

 - odsetki od pożyczek i ujemne różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy  1 062 032,69 

– odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych 614 224,80 

– amortyzacja wartości firmy 1 849 383,00  

- inne koszty 130 067,55  

- koszty rozliczone dotacją 110 613,07 

Podstawa opodatkowania 0,00  

Podatek dochodowy 0,00  

 Zmiana aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00  

Zmiana rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0,00  

Strata podatkowa -1 625 905,72  

 
Odroczony podatek dochodowy  

Spółka ze względu stratę podatkową nie rozpoznała aktywów i podatku odroczonego z tytułu różnic przejściowych między 
zyskiem brutto a podstawą opodatkowania. 

7.22. Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty) 

Pokrycie straty za rok obrotowy nastąpi z zysków osiągniętych w przyszłych latach obrotowych. 

7.23. Wykaz jednostek, w których Spółka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w 

organie stanowiącym 

Spółka sprawuje kontrolę (99,9% udziałów) nad izraelską spółką Biovo Technologies Ltd., gdzie w głównej mierze są 

prowadzone prace badawczo-rozwojowe.  

Biovo Technologies Ltd nie została objęta konsolidacją na podstawie art. 58 Ustawy o rachunkowości, ponieważ spełnione są 

warunki wyłączenia z konsolidacji, określone w polityce rachunkowości, tzn. suma bilansowa tej jednostki zależnej nie 

przekracza 4% sumy bilansowej jednostki dominującej i jej wynik finansowy netto nie przekracza 8% wyniku finansowego netto 

jednostki dominującej. 

Dane Spółki i dane Biovo Technologies Ltd podlegają konsolidacji na poziomie jednostki dominującej wyższego szczebla Adiuvo 

Investment S.A., która kontroluje jednostkę dominującą niższego szczebla – Biovo Sp. z o.o. Biovo Sp. z o.o. jest spółka 

holdingową nie prowadzącą aktywnej działalności operacyjnej. 

7.24. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

Transakcje i umowy ze spółką zależną - Biovo technologies Ltd. 

Umowa o Świadczenie Usług zawarta pomiędzy Airway Medix S. A. oraz Biovo Technologies Ltd w dniu 27 lutego 2014 r. 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy stron w zakresie świadczenia przez Biovo Technologies Ltd na rzecz 

Airway Medix S. A. usług związanych z zarządzaniem projektem w postaci jednorazowych urządzeń i produktów służących 

utrzymaniu drożności układu oddechowego (dalej „Produkty”). W ramach umowy, Biovo Technologies Ltd zobowiązała się m.in. 
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do: (i) przeprowadzania badań nad nowymi Produktami oraz rozwijania oraz udoskonalania istniejących już Produktów, (ii) 

wytwarzania Produktów, (iii) poszukiwania rynków zbytu dla Produktów na całym świecie, (iv) przeprowadzania badań 

klinicznych nad Produktami oraz (v) zarządzania patentami przysługującymi Airway Medix S. A.  

Wartość transakcji wynikająca z umowy w okresie sprawozdawczym wyniosła 6,3 mln PLN. Na datę bilansowo nie istniały 

zobowiązania wynikające z umowy. 

Transakcje i umowy ze spółką matką – Adiuvo Investment S.A. 

Umowa objęcia obligacji serii A z dnia 30 czerwca 2014 r. 

W dniu 30 czerwca 2014 r. pomiędzy Airway Medix S. A. a Adiuvo Investment S.A. została zawarta umowa, na podstawie której 

Adiuvo Investment objęło 19.874 obligacji serii A wyemitowanych przez Airway Medix S. A. za cenę emisyjną w wysokości 

100,00 zł za jedną obligację, tj. łączną cenę w wysokości 1.987.400,00 zł.  

Wierzytelność Airway Medix S. A. o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii A została zaspokojona w związku z zawarciem przez 

Airway Medix S.A. z Adiuvo Investment umów potrącenia z 30 czerwca 2014 r.  

W dniu 30 czerwca 2014 r. Adiuvo Investment zawarł ze spółką Airway Medix S. A. umowę potrącenia, na podstawie której 

strony dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności, tj.: 

• wierzytelność Adiuvo Investment w stosunku do Airway Medix S. A. w łącznej kwocie 1.987.397,34 zł o zwrot 

pożyczek udzielonych Airway Medix S. A. na podstawie umów pożyczek z 8 stycznia 2014 r. oraz 31 stycznia 2014 r.; 

 

• wierzytelność Airway Medix S. A. w stosunku do Adiuvo Investment w kwocie 1.987.400,00 zł z tytułu zapłaty ceny 

emisyjnej obligacji serii A wyemitowanych przez Airway Medix S. A. i objętych przez Adiuvo Investment na podstawie 

oświadczenia z 30 czerwca 2014 r. 

W związku z zawarciem umowy potrącenia, wzajemne wierzytelności Adiuvo oraz Airway Medix S. A. uległy umorzeniu do 

wysokości wierzytelności niższej, tj. do kwoty 1.987.397,34 zł. Saldo należne Airway Medix S. A.  po potrąceniu wynosiło 12,66 

zł. 

Termin wykupu obligacji serii A przez Airway Medix S. A. został ustalony na dzień 31 grudnia 2017 r. Wykup obligacji serii A 

nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji serii A powiększonej o należne odsetki 

wynikające z oprocentowania obligacji. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie 11% w stosunku rocznym. Na 

podstawie umowy Adiuvo Investment, jako obligatariusz, jest również uprawniona do zamiany obligacji serii A oraz kwoty 

naliczonego oprocentowania na akcje Airway Medix S. A. oznaczone jako seria A. Ewentualna zamiana obligacji na akcje 

powinna nastąpić przed dniem wykupu obligacji. 

W dniu 12 września 2014 r. Adiuvo Investment dokonała konwersji posiadanych obligacji, w wyniku czego objęła 2.031.122 
akcji serii A spółki zależnej Airway Medix S. A. 

Umowa potrącenia z dnia 30 czerwca 2014 r. 

W dniu 30 czerwca 2014 r. Airway Medix S. A. zawarła ze spółką Adiuvo Investment umowę potrącenia na podstawie której 
strony dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności, tj.: 

1) wierzytelność Adiuvo Investment w stosunku do Airway Medix S. A. w kwocie 2.539,08 zł z tytułu świadczenia usług 
administracyjnych; 

2) wierzytelność Airway Medix S. A. w stosunku do Adiuvo Investment w kwocie 12,66 z tytułu ceny emisyjnej obligacji 
serii A wyemitowanych przez Airway Medix S. A. i objętych przez Adiuvo Investment na podstawie oświadczenia z 30 
czerwca 2014 r. 

W związku z zawarciem umowy potrącenia, wzajemne wierzytelności Adiuvo Investment oraz Airway Medix S. A. uległy 
umorzeniu do wysokości wierzytelności niższej, tj. do kwoty 12,66 zł. Saldo należne Adiuvo Investment po potrąceniu wynosiło 
2.526,42 zł.  

Transakcje i umowy ze spółką matką – Orenore sp. z o.o. 

Umowa objęcia obligacji z 30 czerwca 2014 r. zawarta pomiędzy Airway Medix S. A. a Orenore sp. z o. o. 

W dniu 30 czerwca 2014 r. pomiędzy Airway Medix S. A. a Orenore sp. z o. o. została zawarta umowa na podstawie której 

Orenore sp. z o. o. objęła 60.340 obligacji serii B wyemitowanych przez Airway Medix S. A. za cenę emisyjną w wysokości 100,00 

zł za jedną obligację, tj. łączną cenę w wysokości 6.034.000,00 zł. Umowa została zawarta w wyniku oferty objęcia obligacji 

złożonej przez Airway Medix S. A. oraz oświadczenia o przyjęciu oferty złożonej przez Orenore sp. z o. o. 30 czerwca 2014 r. 
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Wierzytelność Airway Medix S. A. o zapłatę ceny emisyjnej obligacji serii B została zaspokojona w związku z zawarciem przez 

Airway Medix S. A. z Orenore sp. z o. o. umowy potrącenia z dnia 30 czerwca 2014 r. (opisanej powyżej w niniejszym rozdziale). 

Termin wykupu obligacji serii B przez Airway Medix S. A. został ustalony na dzień 31 grudnia 2017 r. Wykup obligacji serii B 

nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji serii B powiększonej o należne odsetki 

wynikające z oprocentowania obligacji. Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na poziomie 11% w stosunku rocznym. Na 

podstawie umowy Orenore sp. z o. o., jako obligatariusz, jest również uprawniona do zamiany obligacji serii B oraz kwoty 

naliczonego oprocentowania na akcje Airway Medix S. A. oznaczone, jako seria A. Ewentualna zamiana obligacji na akcje 

powinna nastąpić przed dniem wykupu obligacji. 

W dniu 12 września 2014 r. Orenore sp. z o. o. dokonała konwersji posiadanych obligacji, w wyniku czego objęła 6.166.748 akcji 

serii A spółki zależnej Airway Medix S. A. 

Umowa potrącenia zawarta pomiędzy Airway Medix S. A. a Orenore sp. z o. o. 30 czerwca 2014 r. 

W dniu 30 czerwca 2014 r. Orenore sp. z o. o. zawarła z Airway Medix S. A. umowę potrącenia na podstawie której strony 

dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności, tj.: 

• wierzytelność Orenore sp. z o. o. w stosunku do Airway Medix S. A. w łącznej kwocie 6.217.466,71 zł o zwrot pożyczek 

udzielonych Airway Medix S. A. na podstawie umów pożyczek z 1 lipca 2012 r. oraz 1 czerwca 2013 r.; 

• wierzytelność Airway Medix S. A. w stosunku do Orenore sp. z o. o. w kwocie 6.034.000,00 zł o zapłatę ceny emisyjnej 

obligacji serii B wyemitowanych przez Airway Medix S. A. i objętych przez Orenore sp. z o. o. na podstawie 

oświadczenia z 30 czerwca 2014 r. 

W związku z zawarciem umowy potrącenia, wzajemne wierzytelności Orenore sp. z o. o. oraz Airway Medix S. A. uległy 

umorzeniu do wysokości wierzytelności niższej, tj. do kwoty 6.034.000,00 zł. Saldo należne Orenore sp. z o. o. po potrąceniu 

wynosiło 183.466,71 zł. W I kwartale 2015 r. niniejsza wierzytelność powiększona o naliczone odsetki została przeniesiona 

umową cesji z Orenore sp. z o.o. na Adiuvo Investment S.A. 

Koszty finansowe związane ze zobowiązaniami Spółki wobec Orenore Sp. z o.o. w okresie objętym sprawozdaniem finansowym 
wyniosły 583,5 tys. zł. 

7.25. Zobowiązania pozabilansowe oraz warunkowe  

Na dzień bilansowy spółka nie posiadała zobowiązań pozabilansowych oraz warunkowych, z wyjątkiem przedstawionych 

poniżej. 

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego – Spółka jako leasingobiorca 

Na dzień 31 grudnia 2014  r., przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu operacyjnego dotyczą kosztów najmu biura 

przez Spółkę. Na dzień bilansowy Spółka miała podpisaną umowę najmu na łączną kwotę 30,3 tys. zł rocznie. 

Inne zobowiązania warunkowe 

Spółka prowadzi programy przyznawania opcji na akcje, w ramach których niektórym członkom kadry kierowniczej  

oraz pracownikom wyższego szczebla przyznane zostały opcje na objęcie akcji w spółce. Na dzień bilansowy nie ustalono 

szczegółów programu, w szczególności liczby przyznanych opcji, cen ich realizacji i okresów nabywania uprawnień, w związku 

z tym nie ujęto kosztu programu w niniejszym sprawozdaniu finansowym. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Airway Medix S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. w uchwale nr 4 postanowiło o 

3.070.000 emisji warrantów subskrypcyjnych oznaczonych jako seria A. Zgodnie z przedmiotową uchwałą każdy warrant 

subskrypcyjny serii A uprawnia jego posiadacza do objęcia akcji Airway Medix S.A., które to są akcjami zwykłymi na okaziciela 

oznaczonymi jako seria C.  

Zgodnie z uchwałą warranty subskrypcyjne serii A emitowane będą po cenie ustalonej przez zarząd Airway Medix S.A. Zarząd 

Spółki upoważniony jest również do oferowania warrantów subskrypcyjnych nieodpłatnie. Cenę emisyjną akcji serii C, a także 

szczegółowe warunki zamiany praw z warrantów subskrypcyjnych ma określić zarząd Airway Medix S.A. w odrębnej uchwale. 

Zgodnie z przedmiotową uchwałą zamiana warrantów subskrypcyjnych serii A na akcje serii C Airway Medix S.A. powinna 

nastąpić nie później niż w terminie 5 lat od dnia jej podjęcia. W przypadku realizacji praw z wszystkich warrantów 

subskrypcyjnych serii A kapitał zakładowy Airway Medix ulegnie zwiększeniu o kwotę do 3.070.000 zł. 
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Do daty niniejszego sprawozdania zarząd Airway Medix S.A. nie dokonał przydziału warrantów subskrypcyjnych serii A i nie 

ustalił ich ceny emisyjnej oraz nie określił szczegółowych warunków subskrypcji, w tym ceny emisyjnej akcji serii C. 

Gwarancje, weksle 

W przypadku umów o dofinansowanie, w przypadku jej rozwiązania, Spółka zobowiązana jest do zwrotu całości przekazanego 

dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od daty przekazania 

środków na rachunek bankowy Spółki. Stan otrzymanego dofinansowania na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił 112 tys. zł. 

Ponadto, w okresie realizacji projektów objętych finansowaniem oraz na okres trwałości projektów, czyli na określony okres od 

daty zakończenia ich realizacji, Spółka wystawia zabezpieczenie w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na 

zlecenie”. 

Rozliczenia podatkowe 

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą 

być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i sankcji. Brak 

odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie w obowiązujących przepisach niejasności i 

niespójności. Często występujące różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz 

organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów 

niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w 

krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. 

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat, począwszy od końca roku w którym nastąpiła 

zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone 

o dodatkowe zobowiązania podatkowe. Zdaniem Spółki na dzień 31 grudnia 2014 r. utworzono odpowiednie rezerwy na 

rozpoznane i policzalne ryzyko podatkowe. 

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki 

Na dzień bilansowy spółka nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na majątku Spółki.  

7.26. Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe 

Spółka zatrudniała 1 osobę na podstawie umowy o pracę. 

7.27. Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, 

nadzorującego lub administrującego Spółki, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych 

osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego ze wskazaniem 

warunków oprocentowania i terminów spłaty 

Wynagrodzenia (w tym wypłaty z zysku) – 0,00 zł 
Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze – 0,00 zł 

7.28. Kontynuacja działalności  

Na dzień podpisania sprawozdania finansowego nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności 
jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

7.29. Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej oraz autoryzowanego doradcy 

Koszty badania sprawozdań finansowych poniesione przez spółkę w roku obrotowym, którego dotyczy sprawozdanie 
wyniosło 38 tys. zł netto, w tym obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego – 20 tys. zł. 
 
Wynagrodzenie autoryzowanego doradcy w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wyniosło 21,8 tys. zł. 

7.30. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym 

Nie dotyczy. 
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7.31. Informacje liczbowe, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze 

sprawozdaniem za rok obrotowy 

Jako dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy podano dane bilansu połączenia AWM BIS Sp. z o.o. oraz AWM Sp. o.o. 
opisane w pkt 7.37 niniejszego sprawozdania. 

7.32. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym , a nie zostały uwzględnione w tym 

sprawozdaniu 

Zdarzenia po dniu bilansowym opisano w punkcie  7.39 niniejszego sprawozdania. 

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

zaniechania w roku następnym 

Nie dotyczy. 

7.34. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach 

Nie dotyczy. 

7.35. Informacje o transakcjach ze stronami powiązanymi nieprzeprowadzonych na warunkach rynkowych 

Nie dotyczy. 

7.36. Inne informacje w istotny sposób wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy 

Spółki 

Nie wystąpiły 

7.37. Informacja o połączeniu spółek 

Airway Medix S.A. powstała w wyniku połączenia spółki Airway Medix Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie ze spółką Airway Medix BIS Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dokonanego w trybie 

art.492 par. 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. 

Uchwała Zgromadzenia Wspólników Airway Medix Sp. z o.o. w sprawie połączenia została podjęta 19 sierpnia 2013 roku. 

Uchwała Zgromadzenia Wspólników Airway Medix BIS Sp. z o.o. w sprawie połączenia została podjęta 19 sierpnia 2013 roku. 

Połączenie spółek zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 września 2013 roku.  

Bilans na dzień połączenia, tj. 25 września 2013 roku, przedstawiał się następująco: 

AKTYWA 

Airway Medix BIS 
sp. z o.o.  

Airway Medix sp. z 
o.o. 

korekty 
połaczenia +/- 

Bilans otwarcia 
Airway Medix SA 

A. Aktywa trwałe 34 910 000,00 10 472 556,69 -5 369 173,35 40 013 383,34 

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 29 590 126,98 29 590 126,98 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych         

2. Wartość firmy     29 590 126,98 29 590 126,98 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Środki trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 34 910 000,00 663 525,13 -34 959 300,33 614 224,80 

1. Nieruchomości         

2. Wartości niematerialne i prawne         

3. Długoterminowe aktywa finansowe 34 910 000,00 663 525,13 -34 959 300,33 614 224,80 

a) w jednostkach powiązanych 34 910 000,00 663 525,13 -34 959 300,33 614 224,80 

- udziały lub akcje 34 910 000,00 614 224,80 -34 910 000,00 614 224,80 

- udzielone pożyczki   49 300,33 -49 300,33 0,00 
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b) w pozostałych jednostkach         

4. Inne inwestycje długoterminowe         

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 9 809 031,56   9 809 031,56 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   9 809 031,56   9 809 031,56 

B. Aktywa obrotowe 14 079,40 98 292,35 0,00 112 371,75 

I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 9 059,00 62 816,00 0,00 71 875,00 

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) inne         

2. Należności od pozostałych jednostek 9 059,00 62 816,00 0,00 71 875,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 0,00 

b) 

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 9 059,00 62 816,00   71 875,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 5 020,40 35 476,35 0,00 40 496,75 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 020,40 35 476,35 0,00 40 496,75 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 020,40 35 476,35 0,00 40 496,75 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5 020,40 35 476,35   40 496,75 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

  AKTYWA RAZEM 34 924 079,40 10 570 849,04 -5 369 173,35 40 125 755,09 

 
 
 
 

PASYWA 

Airway Medix 
BIS sp. z o.o.  

Airway Medix sp. z 
o.o. 

korekty 
połaczenia +/- 

Bilans otwarcia 
Airway Medix SA 

A. Kapitał (fundusz) własny 34 872 779,07 5 319 873,02 -5 319 873,02 34 872 779,07 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 34 915 000,00 17 750,00 -17 750,00 34 915 000,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy   6 648 656,00 -6 648 656,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   -804 147,34 761 926,41 -42 220,93 

VIII. Zysk (strata) netto -42 220,93 -542 385,64 584 606,57 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 300,33 5 250 976,02 -49 300,33 5 252 976,02 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 5 081 679,06 0,00 5 081 679,06 

1. Wobec jednostek powiązanych   4 702 223,10   4 702 223,10 

2. Wobec pozostałych jednostek    379 455,96   379 455,96 

a) kredyty i pożyczki    379 455,96   379 455,96 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 51 300,33 169 296,96 -49 300,33 171 296,96 

1. Wobec jednostek powiązanych 49 300,33 161 984,93 -49 300,33 161 984,93 

a) 
z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności: 0,00 161 984,93   161 984,93 

- do 12 miesięcy   161 984,93    161 984,93 

b) inne 49 300,33   -49 300,33   

2. Wobec pozostałych jednostek 2 000,00 7 312,03   9 312,03 

g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń 313,00     313,00 

h) z tytułu wynagrodzeń 1 687,00     1 687,00 

i) inne   7 312,03   7 312,03 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
 

PASYWA RAZEM 
34 924 079,40 10 570 849,04 -5 369 173,35 40 125 755,09 
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Połączenie rozliczono metoda nabycia. Spółką przejmującą była Airway Medix BIS sp. z o.o. ze względu na to, że wszystkie akcje 

w spółce nowo zawiązanej i prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przyznano wyłącznie wspólnikom Airway Medix Bis sp. z 

o.o. Airway Medix sp. z o.o. była spółką przejmowaną. 

Wycena majątku Airway Medix BIS wg wartości księgowych, natomiast Airway Medix sp. z o.o. według wartości godziwej 

równej wartości księgowej (zgodnie z założeniem planu przekształcenia). 

Eliminacji podlegały następujące pozycje: 

• pożyczka udzielona przez Airway Medix spółce Airway Medix BIS w wysokości 49 300,33 zł 

• kapitał własny Airway Medix sp. z o.o. w wysokości 5 319 873,02 zł 

• udziały w jednostce przejmowanej 34 910 000 zł 

Wartość firmy powstała w wyniku połączenia wynosi 29 590 126,98 zł. 

Decyzją Zarządu przyjęto 20-letni okres amortyzacji wartości firmy. 

Warszawa, dnia 29 maja 2015 roku 

 

……………………………………………………………. 
Marek Jan Orłowski 
Prezes Zarządu 
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Oron Zachar 
Członek Zarządu 
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Wiesława Wojcieszyńska 
W imieniu podmiotu uprawnionego 
do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 
Profides Sp. z o.o. 

 

 

 

 


