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EIOMAXS.A.

OPINIA NIEZALEZNEGO BIEGTEGO REWIDENTA

dla Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOMAX
Spofka Akcyjna z siedzibq w Gdafsku przy ulicy Trzy Lipy 3

Pzeprowadzilismy badanie sprawozdania finansowego BIOMAX S.A. z siedzibq w
Gdaisku pzy ul. Trzy Lipy 3, na kt6re sklada sie:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2) bilans spozqdzony na dziei 31.12.2014r., kt6ry po stronie aKyw6w i pasyw6w
zamyka sig kwotq 19.708.331 ,68 zl,

3) rachunek zysk6w i strat za okres obrotowy od 01.O1.2O14r. do 31.12.2O14t..
wykazujecy stratg netto w wysokosci 3.241 .840,03 zl,

4) zestawienie zmian w kapitale wlasnym za okres obrotowy od 01.01 .2014r. do
31.12.2O14r. wykazujqce zwigkszenie kapitalu wlasnego o kwote 1.6,41.156,77 zl,

5) rachunek przeplyw6w pienigznych za okres obrotowy 01.01 .2O14r. do 31.12.2014r.
wykazujEcy zmniejszenie stanu Srodk6w pienig2nych o kwote 61 .904,67 zl,

6) dodatkowe informacje i objaSnienia.

Za spozqdzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarzqd spolki. Kierownik
Jednostki oraz czlonkowie Rady Nadzorczej sq zobowiqzani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z dzialalnosci spelnialy wymaganii
pzewidziane w ustawie z dnia 29 wzesnia 1994r. o rachunkowosci (Dz. lJ. z ZO.tSr., poz.
330 z p62n. zm.), zwanej dalej "ustawE o rachunkowosci". Naszym zadaniem bylo zbadanie
i wyra2enie opinii o rzetelnosci, prawidlowosci ijasnosci tego sprawozdania finansowego
oraz prawidfowosci ksiqg rachunkowych stanowiqcych podstawe jego spozqdzenia.
Badanie sprawozdania finansowego pzeprowadzilismy stosownie do postanowie6:

1) tozdzialu 7 ustawy o rachunkowosci,

2) Krajowych Standard6w Rewizji Finansowej wydanych przez Krajowq Rade Bieglych
Rewident6w.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalismy i przeprowadzilismy w taki spos6b,
aby uzyska6 racjonalnE pewno6d, pozwalajqcq na wyra2enie opinii. W szczeg6lnosci
badanie obejmowalo sprawdzenie poprawnosci zastosowanych przez jednostke zasad
rachunkowo5ci i znaczEcych szacunk6w, sprawdzenie - w ptzewaadEcej mierze metodE
wyrywkowq - dowod6w i zapis6w ksiegowych, z kt6rych wynikajq liczby i informacje zawarte
w sprawozdaniu finansowym, jak i cafo6ciowq oceng sprawozdania finansowego.

Sp6lka spozqdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

DORADCA Auditors So. z o.o.
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Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujace dane liczbowe i
objaSnienia slowne:

o przedstawia zetelnie ijasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majqtkowej
ifinansowej BIOMAX S.A. na dziefi 31.12.2014r., jakte2 jej wyniku finansowego za rok
obrotowy od 01.01 .2O14t. do 31.12.2O14r.,

. spozqdzone zostalo, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z okreslonymi w
powolanej wyzej ustawie zasadami (politykd rachunkowosci, stosowanymi w spos6b
ciEgly otaz na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiqg rachunkowych,

. jest zgodne z wplywajEcymi na tre56 sprawozdania finansowego przepisami prawa i

postanowieniami statutu Sp6lki.

Sprawozdanie z dzialalnoSci BIOMAX S.A. jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy
o rachunkowo5ci, a zawarte w nim informacje, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania
finansowego, sq z nim zgodne
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biegtych rewident6w ddd numerem 9896
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BIOMAX S.A.

RAPORT
Z BADANIA SPRAWOZDANIA
BIOMAX S.A. za rok obrotowyr
31.12.2014r.

FINANSOWEGO
od 01.01.2O14r. do

r. czEsc ocoLNA

Dane identyfikujqce Spolkg

Nazwa iednostki. forma orawna i adres siedzibv:

BIOMAX Sp6lka Akcyjna z siedzibq w Gdarisku pzy ul. Trzy Lipy 3.

Podstawowv przedmiot dzialalno6ci:

o badania naukowe iprace rozwojowe,

o produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, lek6w i innych wyrob6w
farmaceutycznych,

o produkcja Srodk6w spozywczych,

o produkcja chemikali6w i wyrob6w chemicznych.

Podstawa Drawna dziafalnosci

Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sqdowym pod nr KRS 0000358051 Sqd Rejonowy
Gdafisk - P6lnoc, Vll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego.

Nr identfikacji podatkowej (NlP):

Nr rejestracji statystycznej (REGON):

Kaoitafu i akcionariusze

Kapital wlasny na dziei 31 .12.2014 roku wynosi 15.065.544,77 zl.

Kapital zakladowy wynosi 4.949.232,OO zl (cztery miliony dziewig6set czterdzie6ci dziewig6
tysigcy dwiescie trzydziesci dwa zlote) i dzieli sie na 49.492.320 akcji po 0,10 zl ka2da.

W roku 2014 nastqpilo podwyzszenie kapitalu zakfadowego o 493.232,00 zl na drodze
emisji 4.932.320 akcji serii F.

Zazad So6lki

Wojciech Szymon Samp - Prezes Zarzqdu.

Gl6wnv Ksieoowv

FunkcjQ gl6wnego ksiggowego pelnila pani lwona Lipi6ska.

Zatrudnienie

Na koniec badanego okresu zatrudnienie wynosilo 3 osoby

583310281 0

221029805

DORAOCA Auditors Sg. z o.o.
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Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy i sposobie
podzialu wyniku finansowego

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok zostalo zbadane przez bieglego rewidenta Zygmunta
Cichockiego nr ew. 9896 wystepujqcq w imieniu DOMDCA Auditors Sp. z o.o. wpisanej na
listg podmiot6w uprawnionych do badania pod numerem 913. Wydano opinie bez
zas|Izeaeh.

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok zostalo zatwierdzone UchwalE Nr 3/2014
Zwycz1nego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czen ca 2014 roku. Zysk
netto w wysokoSci 449.772,58 zl Uchwalq Nt 412014 przeznaeono na kapital zapasowy.

Zgodnie z prawem sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi zalEcznikami zostalo
pzekazane do Sqdu Rejestrowego w dniu 16.07.2014t. a do Uzedu Skarbowego w dniu
09.07.2014 roku.

Dane identyfikujqce podmiot uprawniony do badania i bieglego rewidenta

Badanie zostalo przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 14.05.2015 roku pzez
DORADCA Auditors Sp. z o.o. - podmiot wpisany na listg podmiot6w uprawnionych do
badania sprawozdai finansowych pod numerem 913. W imieniu tego podmiotu badanie
pzeprowadzil biegly rewident Zygmunt Cichocki nr ew. 9896. Wyboru podmiotu do badania
dokonala Rada Nadzorcza Spolki Uchwalq z dnia 12.05.201 5 roku.

Badanie przeprowadzono z przerwami w okresie od 20 maja do 26 czeN,rca 201 5 roku.

Podmiot uprawniony do badania oraz biegly rewident zachowali bezstronnos6 i

niezale2no6d wobec badanej jednostki w rozumieniu art. 56 ustawy o bieglych rewidentach
i ich samozqdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdafi finansowych oraz o
nadzoze publicznym.

DostgpnoS6 danych i o6wiadczenie Zarzedu

Badana Jednostka udostgpnila zEdane Wzez bieglego rewidenta dane, informacje i

wyjasnienia. Przedfozono tak2e oswiadczenie o kompletnym ujeciu danych w ksiegach
rachunkowych i wykazaniu wszelkich zobowiqzafi warunkowych oraz poinformowaniu o
istotnych zdazeniach, kt6re nastqpily po dacie bilansu do dnia zlozenia oSwiadczenia.

W trakcie badania nie stwierdzono naruszen prawa wptywajqcych na sprawozdanie
finansowe.

il. czEscszczEcolowA

Ciqglo66 bilansowa

Bilans zamknigcia na 31 .12.2O13 roku zostal prawidlowo pzeksztalcony w bilans otwarcia
2014 roku.

Zasady wyceny aktyw6w i pasp6w nie ulegaly zmianom. Ciqglo56 bilansowa zostala
zachowana.

DORADCAAuditors Sp. z o.o.
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Prawidlowo66 i rzetelno66 ksiqg rachunkowych

1. Jednostka posiadala dokumentacjg opisujqcq przyjgte zasady rachunkowosci
spelniajqcq wymogi okreslone w ustawie o rachunkowosci. Stosowane metody byly
zgodne z prawem oraz dostosowane do warunk6w i potrzeb Spotki.

2. Prowadzenie ksiegowosci Jednostki oraz przechowywanie ksiqg odbywafo sie w jej
siedzibie.

3. Ksiggi spelnialy wym6g zapewnienia zapis6w w pozedku systematycznym i

chronofogicznym. Stosowano kompletne i wla6ciwe urzqdzenia ksiggowe do ewidencji
analitycznej.

4. Udokumentowanie operacji gospodarczych bylo wystarczajqce. Przestzegano zasady
kompletnosci udokumentowania poszczeg6lnych zapis6w w ksiggach rachunkowych.
Dokumenty przed zaksiegowaniem byly poddawane kontroli formalno - rachunkowej i

merytorycznej oraz dekretowane.

5. Ewidencja ksiegowa byla prowadzona przy wykorzystaniu systemu informatycznego.
Jednostka posiadafa dokumentacjg eksploatacyjnE systemu informatycznego. System
finansowo ksiegowy umozliwial sporzqdzanie niezbgdnych zestawien ewidencyjnych. W
Jednostce dokonywano na koniec ka2dego miesiEca utrwalenia danych bedqcych
przedmiotem przetwarzania. Zabezpieczenie fizyc.zne dostQpu do uzytkowania
mikrokomputer6w i przetwazania danych bylo wlasciwe.

Kontrola wewnetrzna

1. lnwentaryzacja

Inwentaryzacjq objgto wszystkie skladniki majqtku, kt6rych obowiqzek inwentaryzacji
wynikal z ustawy o rachunkowoSci. Dokumentacja i rozliczenie inwentaryzacji nie budzi
zastzezei pod wzglgdem meMorycznym ani formalnym.

2. Ocena kontroli wewnetEnej

W wyniku badania systemu kontroli wewnetrznej, w zakresie zwiqzanym ze sprawozdaniem
finansowym, nie stwierdzono nieprawidlowosci w dzialaniu tego systemu. Kontrola
wewnetrzna funkcjonuje we wszystkich obszarach dzialalnosci majqcych wplyw na dane
pzedstawione w sprawozdaniu fi nansowym.

Naszym zdaniem system konholi wewnetrznel ogranicza ryzyko niekontrolowanego
rczpotzedzania aktywami oraz dokonywania transakcji gospodarczych bez u powa2nienia

ZazEdu Sp6lki.

Majqtek tnaraly

Wartos6 zeczowego majEtku tMalego wykazanego w sprawozdaniu finansowym na dzien

31.12.2014 roku wynosi 115.118,89 zl i dotyczy glownie naklad6w na Srodki trwale w
budowie (kwota 1 1 1 .1 81 ,39 20. Naktady te zostaly przyjete na stan srodk6w trwalych w 2015
roku.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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Spolka posiada r6wnie2 inwestycje dlugoterminowe w postaci akcji i udzial6w w lqcznej
kwocie 15.026.490,00 zf. Zostaly one wycenione w cenie nabycia. Biomax S.A. spozqdza
sprawozdanie skonsolidowane.

Zapasy

Spolka nie posiadala na koniec badanego okresu zapas6w.

Nale2no6ci kr6tkoterminowe

| :.:
::::

Naleznosci od jednostek powiqzanych 3.014.874,50

Nale2nosci z tytulu dostaw i uslug od pozostalych
jednostek 841 .081 ,41

NaleznoSci bud2etowe 116.370,00

Razem

Salda ustalono prawidlowo. Odpisy aktualizujqce warto66 nale2noSci wynoszE na koniec
badanego okresu 1.285.023,17 zl.

Inwestycje kr5tkoterminowe

Inwestycje kr6tkoterminowe stanowiE Srodki pieniezne w kasie i na rachunkach bankowych
w wysokosci 3.886,20 zl.

Stan Srodk6w pienig2nych na koniec badanego okresu zostal potwierdzony inwentaryzacjq.

Rozliczenia migdzyokresowe

Wykazane saldo w wysokosci 590.510,6821 dotyczy przede wszystkim kosz6w prac
badawczo - rozwojowych (kwota 270.000,00 zl), koszt6w emisji obligacji (kwota 125.270,85
zl) i koszt6w wprowadzenia nowych produkt6w (kwota 185.937,49 zf).

DORADCA Auditors So. z o.o.
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Kapitaly

Zestawienie zmian w kapitalach wlasnych przedstawia sig nastepujAco:

Kapital zakladowy 4.456.000,00 4.949.232,00 493.232,00

Kapital zapasowy 2.063.842,03 6.903.213,32 4.439.371,29

Kapital rezerwowy 6.985.000,00 6.985.000,00 0,00

Strata z lat ubieglych -530.060,52 -530.060,52 0,00

Zysk roku obrotowego 449.606,49 -3 .241 .840 ,O3 -3.691.446,52

Zmiany w kapitalach wlasnych nastepowaly zgodnie z prawem i statutem Spolki a wykazane
salda kapital6w sq zgodne z ksiggami.

Rezenary na zobowiEzania

Wykazana kwota 1.685.467,19 zl dotyczy pzede wszystkim rezenly na zwrot dotacji wraz
z odsetkami (lqczna kwota to 1.509.977,19 zl).

Zobowiqzania kr6tkoterminowe

.. ':: ri:'ioozij zotowhziri ', ;'

Z tytulu dostaw i uslug wobec jednostek powiqzanych 487.540,87

Z q ulu dostaw i uslug wobec pozostalych powiqzanych '171 .442,60

Z tytulu podatk6w, cel i ubezpieczei 89.295,54

Z tldulu wynagrodzei 1.980,61

z tytufu emisji dluznych papier6w wartosciowych 2.088.000,00

Razem

Zobowiqzania Sp6lki byty placone z op62nieniami.

Zobowiqzania z tytulu podatk6w, cel i ubezpieczei spolecznych wynikajE ze zlo2onych
deklaracji podatkowych dotyczqcych poszczeg6lnych tytul6w podatk6w i ubezpieczeh
spolecznych za g tudzie{ 2014 roku. Zobowiqzania podatkowe byly placone terminowo. Nie

DOMDCA Auditors So. z o.o.
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stwierdzono nieprawidlowosci w rozliczeniach budzetowych oraz z tytulu ubezpieczen

spofecznych.

Zobowiazania warunkowe

Zarzqd Sp6lki zlozyl oswiadczenie o braku zobowiqzan warunkowych'

Rozliczenia miedzyokresowe przychod6w

Na wykazanq w pasywach bilansu kwote 119.060,10 zl sklada sie r6wnowartosc

otzymanych dotacji na sfinansowanie prac badawczo - rozwojowych.

Przychody ze sprzedazy

W ewidencji ksiggowej Sp6tka ujela wszystkie przychody ze sprzedazy za badany okres'

Rodzaj przychodow Rok 2014 w zl

Ptzychody ze sqrzeda2y 1.217 .882,27

Pozostale przychody oPeracyjne 2.311 ,31

Przychody finansowe 905,43

Razem 1.221.099,01

Sprzeda2 podstawowa to w calosci spzeda2 krajowa.

Koszty

Kompletnose ujecia koszt6w zostala zapewniona. Rozbudowa szczeg6lowa kont jest

prawidtowa i pozwala ustalic poszczeg6lne rodzaje koszt6w oraz doch6d do opodatkowania

podatkiem dochodowym od os6b prawnych.

suma koszt6w w spozedzonym pzez sp6lke rachunku zysk6w i strat przedstawia sie

nastepujqco:

Rodzaj kosztow Rok 2014 w zl

Koszty rodzajowe 593.099,28

Warto6i spzedanych material6w i lowarow 1.079.396,23

Pozostale koszty oPeracyJne 2.577 .050,26

Koszty finansowe 213.393,27

Razsm 4.462.939,04

DORAOCA Auditors SP. z o o.
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Wyniki finansowe

Spolka osiegngla w badanym okresie nast?pujece wyniki:

Kategoria

Wynik na speedazy

Wynik na dzialalnosci operacyjne

Wynik na dziatalnosci gospodarczej

VWnik brutto

Wynik netto

Kwota zl

454.613,24

-3.029.352,19

-3.241.U0,03

-3.241.8/.O,O3

-3.241.U0,03

Podatek dochodowy

Wyliczenie podatku dochodowego od os6b prawnych przedstawia sie nastepujqco:

Ptzychody i zyski zgodnie z ksi?gami i ustawq podatkowq 1.221.O99,O1

Koszty i straty z ksiqg rachunkowych 4.462.939,04

Koszty niestanowiqce koszt6w uzyskania ptzychod6w -2.UO.335,01

KoEzty uzyskania przychod6w zgodnis z ustawq 't.s22.604.03

Strata podatkowa 701.505,02

Kompletno66 i prawidlowoS6 informacji dodatkowej, zmian w kapitatach
wlasnych, sprawozdania z dzialalno6ci oraz rachunku przeptyw6w
pienig2nych

Informacja dodatkowa jest kompletna i obejmuje w szczeg6lno6ci:

. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

. rozliczenie stan6w oraz pzychod6w i rozchod6w maiqtku trualego,

o pzeksztalcenie wyniku finansowego brutto jednostki w podstawe opodatkowania
podatkiem dochodowym od os6b prawnych.

Pzedstawiony do badania rachunek przepfyw6w pienie2nych oraz zestawienie zmian w
kapitalach wlasnych wykazujq powiqzanie z bilansem, rachunkiem zysk6w i strat oraz
ksiegami rachunkowymi.

Sprawozdanie z dzialalnosci jest kompletne i poprawne oraz vtykazqe powiezanie ze

zbadanym sprawozdaniem fi nansowym.

DORADCA Auditors Sp. z o.o.
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III. ANALIZA VVYNIKOW FINANSOWYCH ORAZ SYTUACJI
MAJATKOWEJ r FTNANSOWEJ

Analiza obejmuje ostatnie trzy lata obrotowe.

W ponizszej tabeli pzedstawiono podstawowe wielkosci bea^zgledn€ charaKerpujqce
dzialalnoS6 Sp6lki w latach 20'12 - 20'14.

Sumy bilansowe '13.395.829 16.725.824 19.708.332 3.329.995 2.982.508

Aktywa tMale 9.219.480 12.630.661 15.14'1.609 3.41'1.181 2.510.948

Aktywa obroto re 4.176.349 4.095.163 4.566.723 €1.186 471.560

Nale2nosci z tlnufu dostaw i uslug 451.914 1.658.586 2.346.166 1.206.672 687.580

Kapital wlasny 12.974.782 13.424.388 15.065.545 1149.606 1.641.157

Zobowiqzania i rezerury na
zobowiqzania 421.047 3.301.436 4.642.787 2.880.389 1.341.351

Zobofl'qzania z$ulu dostaw i uslug 140.276 't.697.492 658.983 1.557.216 -1.038.509

Pzychody ze sprzeda2y 314.000 't.226.500 1.2',t7.A82 912.500 -8.618

Koszty dzialalnodci operacyjnej 253.987 657.105 1.672.496 403.1 18 1.015.390

Vwnik ze sprzeda2y 60.013 569.395 -454.613 509.382 -1.024.008

Wynik brutto 105.U2 532.241 -3.241.UO 426.399 -3.774.O82

Wynik netto 105.842 449.606 -3.241.840 343.7U -3.691.447
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Poni2eil zaprezentowano kluczowe wska2niki charakteryzujqce sytuacje finansowq i
majqtkowq Spolki w latach 2012 - 2Q14.

Spos6b wyliczenia 2013

RentownosC nefto
(Wynik netto - 1OO) I Pt4chody ze

sptzedazy
33,70/o 6,7'/" -266,20/o

RentownoSC sprzedazy
(Wynik na spzeda2y - 100) / Pzychody

ze sotzedazv
19,'to/o 46,40/. -37,3./"

Rentownosd nefto maiatkr MYnik netto * 100) / Aktvwa oo6lem O,ao/o 2.7'/o -16.50/.

Ptynnosd bie2eca
Aktywa obrotowe / Zobowiqzania

kr6tkoterminowe
9,92 2,14 1,6'l

Wysoka ptynnosC
(Aktywa obrotowe - Zapasy) /

Zobowiazania kr6tkoterminowe
8,81 1,05 1,40

Obrotowo6C nale2noSci

handlowvch w dniach

(Stan nale2nosci * 360) / Pzychody ze

s0rzedazv
447 694

ObrotowoSC zobowiqzai
handlowvch w dniach

(Stan zobowiqzan * 360) / Koszty

ooeracvtne
199 930 '142

Struktura aktyw6w (Aktywa tMale .l00) / Aktywa obrotowe 220% 3oa'/o 3320/.

Finansowania majEtku

kapitalem wlasnym
Kapitaty wlasne / Aktyrfla og6tem 97% 8Oo/o 760/o

Wyniki finansowe Sp6lki w ostatnim okresie obrotowym ulegly pogorszeniu. Wyniki te miaty
swoje odzwierciedlenie w wysokosci osiqganych wskaZnik6w rentownosci (deficytowosci)
dzialalnosci zar6\tno na poziomie sprzedazy jak i rentowosci (deficytowosci) netto.
Wska2niki te pokazujE ile zysku bqdz straty pzyniosla w poszczeg6lnych latach jedna
zlot6wka sprzeda2y lub jedna zlot6wka majqtku Sp6lki.

Poziom wska2nika plynno5ci bie2qcej w calym analizowanym okresie systematycznie
spada, chociaZ na koniec 2014 roku osiEga poziom zalecany. Wska2nik szybki uksztaftowal
sie w ostatnim okresie r6wnie2 powyzej zalecanego pzedzialu. W teorii za poaqdanE
wysokosd wskaznika plynnoSci bie2qcej uznaje siQ jego wielkosi w granicach 1,5 do 2,0,
zas wskaznika wysokiej plynnoSci w granicach 1,O - 1,2.

Wyliczony wskaZnik struktury aktw6w wskazuje na znaczne unieruchomienie majqtku
Sp6lki - sygnalem unieruchomienia majEtku jest wskafnik przekracz4qcy looo/o.

W kolejnych latach spada poziom wska2nika struktury finansowania majqtku. Na koniec
2014 roku kapitaly obce w 24% finansowaty majqtek Sp6lki. W ostatnim analizowanym
okresie nie zostala spelniona tzn. zlota regula bilansowa m6wiEca, ze majEtek trwaly
powinien by6 sfinansowany w calosci z kapital6w wlasnych powiekszonych o zobowiqzania
dlugoterminowe.
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Analiza finansowa wskazuje na trudne sytuacje ekonomicznq Sp6lki. Zwracamy pzy tym
uwage, ze Sp6lka prowadzi prace badawczo - rozwojowe, K6rych wyniki moge zawa2yd na
mo2liwosci generowania przychod6w w przyszlosci. Poza tym znacznq czg56 Srodk6w
ulokowano w inwestycjach dlugoterminowych w postaci akcji i udzial6w a ich wycena zostala
oparta na cenach nabycia. Pomimo tego uwazamy, ze zagroaenie kontynuacji dzialalnosci
w najbli2szym okresie nie wystgpuje.

Kluczowy biegly

Zygmunt wpisany do rejestru
bieg ych ood numerem 9896

Podmiot wpisany na liste uprawnionych do
badania sprawozdari finansowych pod
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