
INFORMACJA DODATKOWA

za okres od 01'01.2014 roku do 3L't2.2Ot4 roku
Sp6lki ,,Biomax" sp6lka akryjna w Gdatisku

I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.

1. powsrANlE I DZlAtAtNoSe sP6tKl.
Przedmiotem dzialalnofci sp6lki ,,Biomax" sp6lka akcyjna w Gdarisku zgodnie z aktem notarialnym

z dnia 25.03.2010 Rep. A 981/2010 jest prowadzenie dzialalno6ci w n/w dziedzinach :

L.Produkcja artykul6w sporywczych - (PKD 10)

2.Produkcja chemikali6w iwyrob6w chemicznych- (PKD 20)

3.produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz lek6w i pozosta+ych wyrob6w

farmaceutycznych - (PKD 21)

4.Handel hurtowy, z wyfqczeniem handlu pojazdami samochodowymi - (PKD 45)

5.Magazynowanie i dziaialno56 uslugowa wspomagajaca transport - (PKD 52)

6. DziatalnoS6 zwiazana z oprogramowaniem idoradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalno6d

powiqzana - (PKD 62)

7. Dzialalnosd uslugowa w zakresie informacji - (PKD 63)

S.Finansowa dziatalnoii uslugowa, z wytqczeniem ubezpieczef i funduszow

emerytalnych - (PKD 64)

9. Ubezpieczeni a, reasekuracja oraz fundusze emeMalne, z wytaczenlem

obowiqzkowego ubezpieczenia spotecznego- (PKD 651

l0.Dzialalno6d wspomagajaca uslugi finansowe oraz ubezpieczenia ifundusze emerytalne- (PKD

oo,
11 .DziafalnoSd zwiqzana z obslugq rynku nieruchomo3ci (PKD 68)

12.Dzialalno56 prawnicza, ,".nrnko*o- ksiqgowa i doradztwo podatkowe - (PKD 69)

13. Dzialalno6d firm centralnych (head offices); doradztwo zwiazane z zarzqdzaniem - (PKD 70)

14.Dzia|aIno66 w zakresie architektury i in2ynierii; badania i ana|izy techniczne - (PKD 71)

15. Badania naukowe i prace rozwojowe - (PKD 72)

16. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej - (PKD 73)

lT.Pozostata dziatalnoS6 profesjonalna, naukowa itechniczna - (PKD 74)

l8.Wynajem i dzier2awa - (PKD 77)

19. Dziatalno56 zwiQzana z zatrudnieniem (PKD 78)

20.Dziatalno6d zwiazana z administracja obstugq biura i pozostala dzialalno6i wspomagajaca

prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej - (PKD 82)

Czas trwania sp6tki jest nieograniczony'

spdika zostala ,.r.i"raro*.n. * iaizie nejonowym Gdarisk -P6lnoc w Gda6sku Vll Wydzial

Gospodarczy KRS pod numerem 0000258051'

Na dzieri bilansowy kapitat zakladowy sp6fki wynosi 4.g4g.232,oo (cztery miliony dziewiedset

czterdzie6ci dziewiqi tysiqcy dwie6cie trzydzie6ci dwa) ztote'

"32



po rejestracji w dniu 08 stycznia 2014 roku przez sEd Rejonowy Gdafisk - P6tnoc w Gda6sku, Vll

wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru sadowego splitu (podzialu) akcji sp5lki BIoMAX s.A.,

kapital zakladowy BIoMAX s.A. wynosi 4.932.232,00 (cztery miliony dziewiQdset czterdzie6ci

dziewied tysiecy dwieicie trzydzie6ci dwa) zlote. I dzieli siq na:

a) 1.OOO.O00 ueden milion) akcji zwyktych na okaziciela serii A o wartoSci nominalnej 0,10

(dziesiqd) groszy kaida akcja;

b) 5.160.000 (sze3i milion6w sto szeSddziesiqt tysiqcy) akcji zwyktych imiennych serii B

o wartosci nominalnej 0,10 (dziesied) groszy ka2da akcja;

c) 33.OOO.OO0 (trzydziesci trzy miliony) akcji zwyktych imiennych serii C

o wartoici nominalnej 0,10 (dziesied) groszy kaida akcja;

d) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwyktych na okaziciela serii D

o wartoSci nominalnej 0,10 (dziesiqd) groszy kazda akcja;

e) 1.4OO.OO0 (jeden milion czterysta tysiqcy )akcji zwyklych na okaziciela serii E o wartoici

nominalnej 0,10 (dziesiqd) groszy kaida akcja'

fl 4.g32.32O,O0 ( cztery miliony dziewiQiset trzydzieSci dwa tysiace trzysta dwadzieScia ) akcji

zwyktych na okaziciela serii F o warto6ci nominalnej 0,10 ( dziesiqd ) groszy kaida akcja'

Decyzja Krajowego Depozytu Papierdw Wartocciowych S'A' dzie6 2L paidziernika 2011 roku

okrestny zostal jako dzieri podzialu 2.ooo.ooo akcji o wartosci nominalnej o,2o zl na 4.000.000

akcji o wartosci nominalnej 0,10 zl.

Organami sp6fki sq:

- Walna Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza

- ZarzQd

w umowie sp6lki z dnia 25-}3-2OLI Rada Nadzorcza sktada siq z od ldo 5 czlonk6w. cztonkami

Rady nadzorczej zostali Powoiani :

-Marek Kotlarz
-Damian Piotr Milecki
-Beata Osmahska
-Rafal KocYlowski

Zgodnie z umowE Sp6fki Zarzqd Sp6fki sktada sie z 1-3 czlonk6w' z kt6rych jeden petni funkcje

prezesa a pozostali funkcje jego zastqpc6w'

W przypadku Zarzqdu wietooibowelo do sktadania oSwiadczeri i wystepowania w imieniu Sp6tki

*Vt.g"n" j"rt *sp6ldziafanie prezeJa i wiceprezesa lub prezesa z jednym z czlonk6w zarzqdu'

oi onL o+,ro.zo11r. na prezesa zarzadu zostat powolany wojciech samp.

Fundusze sp6lki tworzone sa na mocy uchwaly Wsp6lnik6w'

Rok obracfrunkowy sp6lki pokrywa sie z rokiem kalendarzowym'

Sprawozdanie finansowe spolki ,,eiomax " sp6tka akcyjna z siedziba w Gdarisku przy ul' Trzy Lipy

3 zostalo sporzadron" ,gooni" , iritawq o rachunkowoSci i kodeksem sp6lek handlowych za okres



od dnia 01 stvcznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

,,Biomax " sp6lka akcyjna rozlicza siQ z podatku dochodowego iVAT
z Trzecim Urzedem Skarbowym w Gdafsku'
Sp6lka posiada nr REGON 221029805 oraz nr NIP 5833102810.

Sprawozdanie sporzqdzono przy zafo2eniu, ie w 2015 roku dzialalno6i sp6tki bqdzie

kontynuowana.

2. METODY WYCENY I SPORZADZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .

a) rzeczowe aktywa trwale oraz warto6ci niematerialne iprawne wycenia siq wedlug

ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
b) rzeczowe aktywa trwaie -nisko cenne o wartoSci poczatkowej poniiej ir6wnej 3.5002t

umarzane sa jednorazowo w dniu wydania do uiywania

c) naleinosci i zobowiazania wycenia sie w ciqgu roku w wartosci nominalnej , a na dzien

bilansowy w wartoici wymagajacej zaplaty.

zakup wierzytelno6ci ujmuje siq jako rozliczenia miedzyokresowe czynne w cenie zakupu, warto(i

nabyiel wierzytelnoici ujmuje sie na kontach pozabilansowych, w momencie odsprzedaiy

wieizytelnoSci r62nicq pomiqdzy cenE sprzedaiy a cena zakupu ujmuje sie jako przychody z

podstawowej dzialalnoSci (sprzeda' wierzytelnoSci traktowana jest jako usluga posrednictwa

iin.nro*"goj. Nale2nogci i zobowiEzania w walutach obcych wycenia siq na dzie6 bilansowy po

kursie Srednim NBP obowiazujacym na dzie6 31 grudnia'

d) przychody z dzialalnosci w walutach obcych przelicza siq na zfote wg kursu Sredniego

NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzieri uzyskania przychodu'

e)kosztyponiesioneWwaIutachobcychwyceniasiqnazlotewgkursu6redniegooglaszanego
przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajqcego

dziei poniesienia kosztu.

f) 6rodki pieniqine wycenia siq wedtug warto6ci nominalnej

g) 5rodki pienieine w walutach obcych wycenia sie j'n :

na rachunku bankowym - wptyvvy po kursie kupna z dnia wptywu banku prowadzacego

rachunek,rozchody.wedlugkursusprzeda2ytegobanku'Nadzieribi|ansowywa|utyobce
na rachunku bankowym i w kasie wycenia siq wedlug kursu Sredniego ustalonego przez NBP

na ten dzier{.

h) kapitaty (fundusze) - wedlug wartosci nominalnej

i),amortyzacjaSrodk6wtrwatycnorazwartoSciniemateria|nychiprawnychdokonywanajest
metoda liniowa wg planu amortyzacji, poczawszy od pierwszego dnia miesiqca nastepujacego po

miesiqcu, w kt6rym przyjeto 3rodek trwaty do uzywania'

j) zapasy material6w wycenia sie w cenie zakupu 'Zapasy towar6w przeznaczonych do sprzeda2y

detalicznej wycenia siq w cenie sirzedaiy, gdzie vAT i maria rozliczane sQ poprzez konto odchyle6.

Kosztyzakupustanowiawca|o6cikosztokresuiniesaroz|iczanewczasie.Wycenarozchodu
material6w dokonywana Jest metoda :pierwsze przyszlo-pierwsze wyszlo(F|FO). k) rachunek

przepiyw6w pieniqinych sporzadzany jest metodA pogredniE'

Rachunek zysk6w i strat sporzqdzany jest w wariancie por6wnawczym'

k) inwestycje i udziafy i akcje wyceniamy w cenie nabycia'

Gdarisk, dnia 26 czerwiec 2015 r'

Sporzqdzita:
lwona Lipi6ska

zatwierdzit:
Prezes Zarzqdu
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II.INFORMAOE DODATKOWE I OBJASNIENIA DO BITANSU

l.t. SZCZEG6TOWY ZAKRES ZMIAN SRODK6W TRWAIYCH, WARTOSCI NIEMATERIATNYCH I

PRAWNYCH ORA;Z INWESTYCJI DTUGOTERMINOWYCH.

a)Jednostka posiada Srodki trwafe o warto5ci brutto 5 351,20 zt, wartosd umorzenia na dzie6

bilansowy wynosi 2 4L3,7O.

b)lnwestycje dlugoterminowe o warto6ci 14 111 490,00 zl - dotycza akcji i udziaf6w posiadanych

w nastepujAcych jednostkach powiazanych:

- Nutri Pharmax 5A o wartoSci 11945 490,00 zl

- Bio Service Sp.z o.o. o wartoici 100 000,00 zf

- Biopark o wartoici 2056000,002t

c) inwestycje dfugoterminowe o wartosci 915 OOO,OO zt - dotyczq akcji posiadanych w sp6lce

Tetyda SA

1..2. WARTOSC GRUNToW UzYTKOWANYCH WIECZYSCIE.

Jednostka nie posiada takich grunt6w.

1.3. WARTOSC NIE AMORTTZOWANYCH TUB NIE UMARZANYCH

Snoor6wrnwAtYcH UZYwANYcH NA PoDsrAwlE uMowY NAJMU,

DZIER2AWY I INNYCH UM6W, W TYM Z TYTUTU IEASINGU.

Najem biura zarzqdu w Gdaisku przy ulicy Trzy lipy 3'

Leasing samochodu osobowego Ford Mondeo'

Leasing samochodu osobowego BMW X3

I.4.ZOBOW|AZAN|A WOBEC BUDZETU Z TYT. UZYSKANIA PRAWA WIASNOSq BUDYNKoW I

BUDOWLI.
Sp6lka nie posiada takich zobowiqza6'

1.5. DANE O STRUKTURZE WTASNOSCI KAPITATU PODSTAWOWEGO'

- 3.O8O.OOO nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii B o kolejnych numerach od 500'001 do

3.58O.OOO na akcje zwykle na okaziciela serii B

-16.5oo.ooonieuprzywiIejowanychakcjiimiennychseriiCoko|ejnychnumerachod3.580'001do
2O.O8O.OOO na akcje zwykte na okaziciela serii C

- 3.OOO.OO0 nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii D o kolejnych numerach od 40'150'001

do 43.150.000 na akcje zwykfe na okaziciela serii D

.l.4oo.0oonieuprzywi|ejowanychakcjiimiennychseriiEoko|ejnychnumerachod43.160.001
do 44.560.000 na akcje zwykle na okaziciela serii E

-4.g32,320,00nieuprzywilejowanychakcjiimiennychseriiFokolejnychnumerachod44'560'001
do 4g.4g2.32} na akcje zwykle na okaziciela serii F'

po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela liczba glos6w przyslugujqcych z kaidej akcji na

walnym zgromadzeniu nie ulegla zmianie'

1.6.STAN NA POCZATEK ROKU oBROTOWEGO, ZWTEKSZENIA I WYKORZYSTANIE

oial jrm r6r{cowv KAptrAr6w (FUNDUszy) zAPAsowYcH I

REZERWOWYCH.

Zmianykapital6wwfasnychobrazujezalaczonezestawieniezmianwkapitalachwlasnych'

<*



1,7. PROPOZYCJE CO DO SPOSOBU PODZIATU ZYSKU tUB POKRYCIA STRATY.

Okres dziatalnoici trwajacy od 01.01.2014 do 3L.L2.2OL4 roku Sp6lka zamknela strata w
wysoko5ci - 3.24L.84O,O3 zl. Tarzqd proponuje pokryd z zysk5w przysztych.

1.8. DANE O STANIE REZERW WEDIUG CETU ICH UTWORZENIA NA POCZATEK ROKU

oEROTOWEGO, ZWTEKSZENIACH, ROZWIAZANIU I STANIE KONCOWYM.

W 2014 roku utworzono rezerwy:

1. rezerwa na zwrot dotacji 1.300.707,19

2. rczerwa na odsetki od zwr6conej dotacji 209.270,00

3. rezerwa na zobowiqzania wobec Bio-Service u5.490,00

l.g.DANE O ODP|SACH AKTUAUZUJACYCH WARTOSC NALE2NOSO ZE WSKAZANIEM STANU

NA POCZATEK ROKU, ZWTEKSZEN, WYKORZYSTANIU, ROZWIAZANIU ISTANU NA KONIEC

ROKU.

W 2014 roku spdtka utworzyla odpisy aktualizujqce w kwocie L.285.O23,t7 zl.

I.2O.PODZ|AI ZOBOWIAZA( DTUGOTERMINOVVYCH WEDTUG POZYOI BILANSU O
pozosrArYM oD DN|A BTTANSOWEGO, PRZEWIDYWANYM UMOWA OKRESIE SPIATY.

Nie wystepuja.

t. 2t. wyKAz zoBowtAzAN KRoTKorERMlNowYcH.

ZobowiEzania sQ kr6tkoterminowe z okresem splaty do 1 roku. Struktura zobowiqzaf

kr6tkoterminowych:

Rodzaj zobowiqzania Kwota w zf

Z gufu dostaw wobec pozostafych jednostek , w Wm:

Z tytulu obligacji serii A 2 088 000,00

Z tytulu dostaw i usiug t7L 442,60

z tytulu podatk6w, ubezpieczei i innych Swiadczeh 89 295,54

Z tytulu otrzymanych zaliczek 37 800,00

Z tytulu wynagrodzei 1980,61

Wobec jednostek powiazanych 487 540,47



Ogolem zobowiqzania 2 838 2s9

L.2a.WYKAZ |STOTNYCH POZYOT CZYNNYCH tB|ERNYCH ROZUCZET( MTEDZYOKRESOWYCH.

Czynne rozliczenia miedzyokresowe dotycze koszt6w rozliczanych w czasie

stan na BO

01-01-2014
stan na BZ

37-72-2O741

Ubezpieczenia 204,OO 9 302,34

Koszty emisji obligacji 0,00 725 270,45

Koszty
produkt6w

wprowadzenia 0,00 185 937,49

Koszty prac badawczo
rozwojowych

909 800,00 270 000,00

Inne 207 300,02 0,00

ralem t Lr7 304,02 590 510,68

Blerne rozliczenia mQdzyokresowe dotyczq otrzymanej dotacji w kwocie 119 060,10
zl.

1.23. WYKAZ ZOBOWIAZAN ZABEZPIECZONYCH NA MAJATKU JEDNOSTKI.

Nie wystepujA takie zobowiQzania.

!.24.ZOBOWIAZAN|A WARUNKOWE, W WM UDZIEIONE PPAEZ JEDNOSTKE

GWARANOE IPORECZENIA.
Nie wystapity.

I.2s.WYKAZ NATEzNOSCI KRoTKOTERMINOWYCH.

Nale2noici sq kr6tkoterminowe z okresem splaty do 1 roku. Struktura naleinosci

krdtkoterminowych:

Rodzaj naleinoSci Kwota w zl

Naleinosci kr6tkoterminowe, w tym:
Naleino6ci z tyt. dostaw od jednostek powiazanych 1505 084,92

Naleino6ci inne 1 509 789.58

Z tytulu podatk6w, dotacji, cel, ubezpieczef spolecznych

i zdrowotnych oraz innych 6wiadczei
116 370,00

Z tytulu dostaw i usfug 841 081,41

Ogolem Naleinodci 3 972 32s,91



z.INFORMACIE I O8/,ASN'ENIA DO MCHIINKU ZYSKoW I STRAT.

2.I.STRUKTUM RZECZOWA I TERYTORIALNA PRZYCHOD6W NETTO ZE SPRZEDAZY.

W kwocie t2L7 882,27 w calo6ci sprzedaiy z produkt6w na terenie Polski

2.2.WySOKOsc tWYJASNIENTE PRZYCZYN ODPISoW AKTUATTZUJACYCH, SRODKI TRWAIE.
Nie dotyczy.
2.3. WYSOKOSe ODprSow AKTUAUZUJACYCH ZAPASY.

Nie dotyczy.

z.4.INFORMAOA O PRZYCHODACH , KOSZTACH I WYNTKACH DZIATAINOSCI

ZANIECHANU W ROKU OBROTOWYM LUB PRZEWIDZIANEJ DO ZANIECHANIA W
ROKU NASTEPNYM.
Takie zdarzenia nie wystapity oraz nie przewiduje siq zmian w dzialalno6ci na rok nastQpny.

Podatek dochodowy od os6b prawnych za okres 01.01.2014-31.12.2014 wynosi 19% podstawy

opodatkowania.

2.5. KOSZT WYTWORZENIA SRODK6W TRWATYCH W BUDOWIE, SRODKOW TRWATYCH NA

WTASNE POTRZEBY.

Nie wystQpily takie koszty.

2.6.PONIESIONE W OSTATNIM ROKU I PTANOWANE NA NASTEPNY ROK NAKTADY NA

NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAIE.
Nie wystqpify takie naktady.

2,7.INFORMAOA O ZYSKACH I STRATACH NADZWYCZAJNYCH.

W roku bieiqcym straty i zyski nadzwyczajne nie wystQpity.

2.8. PODATEK DOCHODOWY OD WYNIKU NA OPERACJACH

NADZWYCZAJNYCH.
Nie wystqpit taki podatek.

3.INFORMAOA O SPRAWACH OSOBOWYCH.

Stan zatrudnienia pracownik6w na 3L-L2-2OI4 r. wynosil og6lem 3 osoby.

Sp6lka nie tworzy zakfadowego funduszu socjalnego i nie wyplaca 6wiadczeri urlopowych.

4. TNFORMAOA O WYNAGRODZENIACH , IACZNIE Z WYNAGRODZENIEM Z ZYSKU,

wyprAcoNYcH LUB NAIE2NYCH OSOBOM WCHODZACYM W SKTAD ORGANoW

ZARZADZAJACYCH ZA ROK OBROTOWY.

Nie wystepuja takie wynagrodzenia.

5. TNFORMAOA O WYNAGRODZENIU DIA BIEGTEGO REWIDENTA WYPTACONYM LUB

NALEzNYM ZA ROK OBROTOWY.

al obowiazkowe badanie rocznego sprawozdania,
Badanie sprawozdania rocznego za okres od 01.01'2014 do 3t-12.20t4 roku' Kwota

5.500,00 zt

7+/



b) inne uslugi poSwiadczajace,

Nie wystapily.
c) Uslugi doradztwa podatkowego,
Nie wystapily.
d) pozostafe uslugi,

Nie wystQpity.

6. Nie wystapito polqczenie z innymi podmiotaml gospodarczymi.

7. zdanlem Zarz4du nie wystepuje niepewno66 co do moiliwo5ci
kontynuowania dzialalno6ci Sp6lki.

8. Informacja o posiadanych instrumentach finansowych.

Sp6lka posiada udzialy i akcje w jednostkach powiEzanych i wycenia je w
cenie nabycia. W roku 2014 nastapifa emisja obligacji w kwocie

2.088.000,00 zt.

1o.ZDARZEN|A DOTYCZACE tAT UBIEGIYCH UJETYCH

W SPMWOZDANIU FINANSOWYM.
Nie dotyczy .

11. USTALEN|E WYNTKU FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01-01-2014 DO 31-12-2014 ROKU.

Za 2OL4

1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAzY L 2L7 882,27

2. PRZYCHODY OPERACYJNE POZOSTATE RAZEM 2 311.31
3.PRZYCHODY FINANSOWE RA:ZEM 905,43

4.0GOIEM PRZYCHODY (poz.t+2+31 t 22ro99,Ot

sxoszrv nooza.lowE oGotEM L 672 495,5L

6.POZOSTAIE KOSZTY OPERACYJNE 2 577 050,26

7. KOSZW OPERACYJNE -RAZEM 2 s88 050.26

8J(OSZTY FINAN'SOWE OG6IEM 2t3393,27

9. OGoTEM KOSZTY(7+8I 4 462939,04

IO.WYNIK FINANSOWY - 3 241 8rto,03

ll,PODATEK DOCHODOWY U

l2.WYNIK FINANSOWY NETTO -3241.a4O,O3

<;2/.



12, USTATENIE WYNIKU PODATKOWEGO OD 01.01.2OL4 DO 3L-I2-2014 ROKU.

PRZYCHODY

Przychody ze sprzedaiy 7 217 882,27 zl

Przychody operacyjne pozostale razem Z 3l7,3lzl
Przychody finansowe razem 905,43 zl

Przychody nie podatkowe - rozwiezanie odpisu 0

Razem L 221O99,OLzl

KOSZTY

Koszty dzialalno5ci operacyjnej 7 672 495,5I zl

Koszty finansowe 2L3 393,27 zl

Koszty operacyjne 2 577 05O,26 zl

Koszty operaryjne NKUP - 2 540 335,01

Razem t 922 604,03 zl

ZysklStrata podatkowa -70t.505,022f

Objoinieni a dotyczqce szczeg6l nych zda rzefi

1. Informacie o znaczqcych zdarzeniach dotyczqcych lat ubieglych ujetych w sprawozdaniu
finansowym roku obrotowego,
Pozycja nie wystQpuje.

2. lnformacje o znaczqcych zdarzenlach jakie nastqpily po dniu bilansowym a nie uwzglednione
w sprawozdaniu finansowym.
Pozycja nie wystqpuje.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowojci, w tym metod
wyceny, oraz zmian sposobu sporzldzania sprawozdania finansowego, je6li wywieraje istotny
wplyw na sytuacie majqtkowq, finansowq i wynik finansowy.
Brak zmian w tym zakresie.

4.
Wykaz sp6lek (nazwa, siedziba), w kt6rych jednostka posiada co najmniei 2(M udzial6w w
kapitale lub o96lnej liczbie gfos6w w organie stanowiqcym sp6fki'
Sp6fka posiada :

- IOO,OO% udziat6w w BIO-SERVICE Sp. z.o.o z siedzibq w Gdafisku.
- 95,95 % udziat6w w NUTRI PHARMAX SA z siedzibq w Gda6sku.

- 9L,!7 % udzial6w w BIOPARK z siedziba w Gdadsku.

Informacje o polqczeniu sp6lek
W roku obrotowym nie nastapilo pofEczenie sp6fki z innq sp6tkq.

o\-Y



Poaocah Informacle
Na dzle6 bilansowy nie wystQpuJe Inne informacje nli wymlenlone powvaei kt6re moglyby w

istotny spos6b wplynQd na ocene majetkowfu finansowq oraz wynlk finansowy sp6lkl 2a

2014 rok.

Gdarlsk, dnia 26 Czerwlec 2015 r.

Sponqdzila:

lwona liplfiska

r-jfitq'ffiil*',,fff

Zatwierdzlf:

Prezes Zazedu

l0



BIOMAX S.A.

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT

TRESC
2013

A. Prrychody netto ze aprzedaly i zr6wnane z nimi, w tym:

lv. Pzychody netto ze sprzeda2y towarow i materiaktw

- od jednostek powiqzanych 
-.

L Pr2ychody n€tto z€ sgzeda2y proiukt6w __
ll. Zmiana stanu produkt6w (zwiekszenie - warto6e dodatnia, zmniejsz€nio

lll. Kosry wylwoeenia produkt6w na wlasn€ potrzeby

uFmna)

8. Koszty dzialalnoscl ope.acy49l
I ho'tyt""l'

ll. Zuzycie malerial6w ienergia

lll. Uslugiobc€

lV. Podatki iopbty, w tym:

C. Zysk (strata) ze sPrzeda2y (A-B)

D. Pouostalo przychody ope.acyjne

L Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w tMalych

r 91l39i1la9 "'!!!glsilrh 
a!!ryw tryatv9l-

ll. Aktualizacia wartosci aktyw6w niefinansowych

lll. Inne koszty operacfjne

F. Zy3k (strata) na dzialalnogcioPeracyjnei (C+O-E)

c. Przychody finanaowe

L Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:

- od le{Lnoste! ryiSzalYgf'
ll. Od6etki, w tym: _

- od iednostek PowhzanYch

lll. Zysk ze zbYcia inwestyclr

lV. Aktualizacia wartogci inwestycji

V. Inne

H. Ko3zty finansowe

L Odsetki. w tym:

- dla jednostek Powiazanych

ll. Shsta ze zbyciajnwostycii

lll Aktualzacja wartosci inwestycl'

ll. Dotaqe

lll Inne or,vchodv oo€racvin€

E. PozGtals koszty ope.acyjne

L Zyski nadzwyczajne

ll. Straty nadzwyczeine

K. Zy3k (streta) brutto (l+/J)

M. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia rysku (zwlekszenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K-L'M)-

040

657.105,21

0,00

44.4't4,67

21.153,88

362.907,U

4.950,19

448.80
214.209,37

9,469,76

0,00

569.394,79

1.217.aa2,27

!,00

1 .217 .882,27

0,00

0,00

0,00

1.672.495,51

562,50

48.544,26

381 095,16

8.517,61

oro9

118233,70
'19337,78

16.268.27

10]9.3e-6r?1
4*.613,24

1331I,3'l
0,00

27,0'l

0,00

0,00 0,00

27,O1

2.024,69

o,00

0,00

13.311,31

2.588-050,26

0,00

2.588.050,26

2.024,69

567.397,11

9.,130,00

0,00

-3.029.352,19

905,43

9roo

._!'00
0,00

o:9!

0,00

,--.-o,oo
9.430,00

!t4.585,62

15.0s1'42

_i'00
0,00

9q0
9.4 ,20

112.2!14s
9q0
0,00

- 

qqo

532.241,49

azsrg,oo

_ _0,00
,149.506,49

o,o0l
0,00 |
o.oo I

--o,.oo 
I

o,oo I

ooal
I

905,43 |

213.393,27 
|

0'00

0,00

o,oo

i,oo
213393.27_

-3.241.840,03

_0,00
0,00

--9',qq
.3.241.840,03

- 

0,00

0'00

-3.241.840,03

lJl()F,ii;\X :: .i

l',;rr:r. ,.:r, )ra.l:

Lr ril :.1;l lr L| ! I ra:r i
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AKTYWA
STA{ I{A

31.t2.m13 r. 31.12,201a r.

A. AKTYWA TRWALE 12.630.661,39 t 5.141.6t,8.80
l, wartoacl nl.nt|Lrl.lno I

1 r\olay zaroii.:onych Fao |Dzmjdy.t'
0,00
0,00

0,00
0.00

0,00 0,00
3. lnno wadogci ni€oEt€ .1.6 i DrawF 0,00 0,00
4. Z.llcd<i na wadotc' ni€m.tcislno i

[. e.czoir.ttr !w.13
0,00

111.181.39
. 0,00

115.118,89

s) grunty (w rym prawo d)/ikowania wioczysrogo gruntu)
_0,00

0,00
__ - 3.937,50

0.00
b) b{tynki, lol€b iobi€lty irtF 6riir@€j i vod*i 0,00 0,00
c) uuq@nie i..t'ni@ i m&a.V 0,00 3.937,50

0,00 0,00
0,00 o,oo

2. Sodki t*al€ e hJ<ldi€
*..*'*".oo*o.-*'9

111.'181,39
0.00

111.181,39
0.00

lll. Nal.lnoacl dlugo!.mlnor. 0,00 0,00
1. Od iodm{6r p*qz.nydt 0.00 0,00
2. Od pozo6ialych i6dro6lok c 0,00

lv, lrMo.tyclr dtugoi.rnrlnow€ 12.519.44 15.026.490,00
0,00 0.00

2. w.rio&j niorn€t .ialF i FflE 0,00 0,00
3. D{ugol€mino'r€ skws tin€ruo{€ 12.519.480,00 15.026.,190,00

a) s lodro3{(ach powiqza.rych 11.604.480,00 14.111.430,00
't 1_604.480,00 . -14.111.490,00

0,00
0.00

. in@ papi€ry €rro{cios _
- udzielon Do:v.zki

0,00
0,00

- hn€ ctugolofiino{o akiym linansm 0,00 0,00
b) w pozoBr€lydr i€d.'o6!€dl 9'r5.000,00 915.000.00

- udzialy lub akie 91s.9q0,00 915.000,00
- inne papl€ry mrtoldoe€ 0,00 0,00

o.o0 0,00
- irn€ dt€oigflnind^/€ aklFE tunsoi€ 0,00 0,00

4. Inn. in'r€styci. dlugot€rmlnow€ 0,00 0,00
V Dh|eot rlr{ntra.oa|.zdh mladarokn&w. 0,00 0,00

_ 1 ,{dye€ z g du odroczoi€go podaeu dododo/€€o 0,00 0,00
2. Inn€ rozliczeniami9dryok€$'r'€ 0.00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 4.095.162.58 1,$6.72,2,79
993.9,18.54 0,00

_ 1. Mei6ialy 0,00 0,00
2. P6lproduktyjrrcd'ldy s lol(u 0,00 0.00

0.00 0,00
0,00 0,00

5. Z€llczkr rte dodaYvy 993 948,54 0.00
ll. Id.4roa.l rr6ttobmlnow. r.9t8.fi9,r5 3.972.325,9t

. 1.l.lal6tlo{o od i.drosr€k powi+aryd|

llz tl ulu!9!!q! i U8lu!, o ok€3ie spr6tyl

250.520,00
0,00

!.011.qr1,5q
1.505.084.92

0.00 1 .505.084.92
- po449 llmryE9y 0.00 0,00

250.520,00 1.50S.789.58
2. N€lstnoSci od pozo6ratd|,€dnosrek 1.667.599,15 s57.451,11

a): ryrd! dolts{i i uslw, o ol('g€i€ splrt}4 1.658.585.90 841.081.4'l
1.658.585,90 841.081,41

__ - porrey2.i 12 miesit y

b) z b,tdu podqlcr, do{aqi, c6r, ub€zpi@n
_ 0,00
3.605,00

0.00
1't6.370,00

lools.zrrych i 2d6irohycn o.az imyct' 6wiadcz€6

5.318.25 0,00
d) dociodzo.E m d.odz€ sqdo,r€j 0.00 0,00

lll, Inr-tycF rr6d(d.rmlnor! 05.790,87 3.885,20
1. Kr6lkol€minorc aldyw. limrcowg 65.790,87 3.888,20

a) w jsdnoslk€cr' p@iqzrnycr' 0,00 0,00
0,00 0!o

- iMo papi€ry e€do6ciov/€ 0,00 0,00
0.00 0,00

- i|re kr6lkolmino! /o aklyw tiEl]sffi 0.00 o,oo
b) w pozo.l4/cb Fdno6lk*tl 0,00 0,09

0,00 0,00
- inm papi€ry warloacio'r€ 0,00 0,00

0,00 0,00
- inn€ ls6llrcl€minor€ aktyBa li.s!so\ /€ 0,00 0,00

c) arcdki pignierne i inne aKywa pi€ni?zne 61tr9q,q 3.880,20
- 6.odki pimieZns w l(€sie i na .d|(|*actl 65.79O,A7 3.886,20
- nne a.odki pieni*ne 0,00 0,00
- i|v]e alowa pi6ni92n6 0,00 0,00

2. Inn€ iMstyd€ kr6tko!ffininow€ 0,00 0,00
ry. Xr6d(ot .niM rcdle€nh drdzyof|!|ow. 1.117.30,p2 590.510,68

AKTYWA RAZEM 16.726.823,97 19.708.331,68

fttOMtsX s.a.
E!r-i 72 Gd.r'isk L; r:2y Lioy 3
li P 5833ra2rrC l:ri. i-1i02980S
ir. 53 {a:!21 cri,: Lir,.r iiri.:-iir(: r
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PASYWA
31.'t2.20ts r. t1.12.2011..

A KAPITAI. (FUNDUS4 WTASNY r 3J24.388.00 15.065,5,4,4.77

L Krpltd {tundcz) pod.t wowy 4.,456.000.00 ,(949,232,00
ll N.l€ibr. w9lrty n r.dld poddarowllo lwuto{c ul.fin } 0,00 ,oroq
llL udzi.ry (.rd.l r'L.rl (rl.ltoac ulm.)
!V, rrpta.l {tun(fu.z) ztpr.ory

0,00
2.063.84ir.03

0,00
5.90:t.213,32

V, Kaplid {tu.du!z} zdtu llef qc.nt 0,00 0,00

!4j9:9!!I{!Pitdy (tundu.t.l Ez.'tfl.
\41 Zy3k {rt a.l: l.t ubltaych

6.9!5.999,09
630.060.52

6.985.000,00
{3o,9!qE?

\4[ zFr (.t].ad n.rio ,&.9.806 3.241t{O,03
lr Odpi.y z zy.ku n€{to w chlu roru oDrolor.gp (wl.ll(oaC uro||fx) 0 0,00

B. ZOBOWIAZAIIIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 3.3fi.€5,97 {642.786,0r
l. R€zelwy n. zobowiqa.nl. 0.00 t.!qq{!!,!q

1. R6z6M z tytutu odoeon€go podatQ dodtodov/o9o 0,00 0,00
2. R.zorwa na Swiade.ni! snt€rrrah€ ipodo6rb 0.00 0,00

0.00 0,00
0,00 0,oo
0.00 '1 .685.467,'1 I
0, pg
0, 1.685.462,19

lL Zotodrarnl. dugptdrinoF 0. ,00
1. Woboc jsdno3|€r po\Niqzaiydr 0,00 0,00
2- wot€c pozc€iavct j.dnosl€k 0.00 0,00

0,00 0,00
b) z Mrlu €mi8ii (||trwch papi6d'rm.lGEjdiydl 0.00 0,00
c) Inm zobowi*ania limnsow€ 0.00 0,00

0,09 0,00
llL Zobowtaanl. kr6d(ort ttrlnow€ t.88t.668,08 2.838.259,62

0,00 147.540,
a) z t^ru dGt w i rl|lrlg, o ol(r€de {yneg€lnoadi 0,00 487.540,87

0,00 147.540,47
0,00 0,00
0,00 0,00

2 Wob.c pozdlcyrfi jodrDsl€t I .881 .668.64 2.350.714,75
o,00 0,00

b) : lyuu miqi dll,nych paPi€d4v c,a.loscjowych 0.00 2.088.000,00
c) inm zobo{iqz.nia limns<i € 0,00 0,00

d) z tyhru dctr{,1 udug, o ok6si. {,yrl|39aliog.r: 1.657.152,4 171.442,60

- do l2 miFitcy 1.697.492,n 171.442.60
o,00 0,00

€) zrlicrd otzyman€ na dGtawy 48.800,00 0,00

0 zobosissnia u/€lclove 0,00 0,00

o) z Mdu podat<6r. c6l. 
'a€rtie.rat 

i imydr ari€dczei 116.129,72 89.295,54

h) z mtu wn€or0dz66 19.248,87 1.080,81
0.00 0,00

3. Fund6z€ sD€d€lns 0,00 0,00

M Rorlcz.rft rnldzyohtow. 1.119-757,29 rr9.060,t0
1. Uirms wartodd linrtv 0,00 0,00

2. lnrl. roricz€iia mi€'eyokresov/b 1 .419.767 ,29 11s.000,10
1.4 19.767 ,29 119.080,10

- *r6&ot6minor€ 0,00 0,00

PASYWA RAZEU

!trv^'-- , r,zv LLoV 3

'"_.1^ 
j.l,,1ll ".,. -i,r:sro,

ll';r:;,.,t;'- r r'"rrai'
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BIOMAX S.A,

Rachunek p.zeplywu Srodk6w pienie:nych

Wiersz Tre56 2013 2014
A Pzeptywy Srodkow pienieznych z dzialalnoSci operacyjnej

Ysk (strata) netto ir49.606. .3.241.840,03
tl Korekty razem 3.022.347.48 -1 .279.551 .44
1

3

s
6
7

1o

Amortyzacja
Zyski (skaty) z tytulu ro2nrc kursowych
Odsetki i udzialy w zyskach (dywdendy:
Zysk (skata) z dzialalnosci inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapas6w
Zmiana stanu naleznoscl
Zmiana stanr-r zobowiqzai kr6tkoterminowych. z wyjatkrem pozyczek i

kredyt6w
Zmiana stanu rozliczgfi miedzyokres!!4/ch
Inne korektv

0,9!
0,00
q,00
0,00
0,0!

-74rgg.oo
1.784.458.97

't .460 .621 ,22

s19.96-9
0.00

0,00
0,00
0,00

1.685.467_19
ee3.e1q!4

:?q54.206J6
-1.131.409,06

-zzg.gte,e5
0.00

l PrzeDlvwv Dienieine netto z dziatalnosci ooeracvinei ll+/.lll 3.471.953,97 4.521.391,47
B PrzeDlvwv Srodk6w pienieznvch z dzialalnoSci inwestucvinei
I Wplywy 0,00 0.00

1

2

Zbycae wartosca niematerialnych i prawnych oraz zeczowych aktywdw
:rwaiych
Zbycie inwestycllfrylEruchomosci oraz wartogci niematerialne i prawne
Z aktyw6w finansowych, w tym.

wiednostkach powiqzanych
w pozostalych jednostkach

- zbycie a!S4q4qnansowych,
- dywidendy i udzialy w zyskach
- lplela udzielonych pozyczek dlugoterminowych
- odsetki

0,00

0,!s
0,00
0,00
0,09
0,00
0,00
orqq
q,00
0.00

0,00

o,oq
0,00
0,00
0,00
0,q0
0.00

3

ol

0,00
0,gq
0.00

tl Wydatki 3.411.181.39 2.51t.510,00

1

2

Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw6w
trwatych
lnwestycjeav nieruchomosci oraz wartosci niemateria_lne i prawne
Na aktywa finansowe. w tym:

w jednostkach powiqzanych
wpozostalych jednostkach

- nabycie aktywtw finansowych
- udzielone po2yczki dlugoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

1 1 '1 .'1 81 ,39

0,00
3.300.000,00
3.3q0.00opq

0,00
0,00
0,0!
0.00

4.500,00

__0,00
2.507.010.q!

-- ? 507.010,00
0,00
0,00

_ q.00
0.00

3
a)

!.r

4

l Przeplywy pienieine netto z dziafalnogci inwestycyinei (l-ll) .3.41't.181,39 -2.511.510,00

Pneplwy Srodk6w pieniQ2nych z dziatalnoSci finansowei
Wptylvy 0. 6.970.996,80

'I

'
3
4

Wplywy netto z wydania udzial6w (emisji akcji) i innych instrument6w
kapitalowych oraz doplat do kapitalu
Kredyty i pozyczki
Emisja dluznyqf papier6w wa rto6ciorMych
Inne wplywy finansowe

0,00

qo0
.0,00

0.00

4.882.996,80

2.088.000,00
0.00

tl Wydatki 0,00 0,00
1

.
4
5

7

I

lqqlcie udzial6w (akcji) wla!nych
Dywidendy i jnne wyplaty na iecz wlascicieli
Inne, niz wyplaty na rzecz wt-scicreti, wyOatt<i z tytulu podzialtzysku
Splaty kredyt6w i pozyczek

Wykup dlu2Di ch papier6w wartoSciowflch
Z tytgtu innycn zoOgryiqzarl finansowy@
etatnoSci zoOowiqzari z itrlL, urn6* leasnrgu finansowego -
Odsetki
tnne wvoitiitinansowe

q,0q
0,0!
0,00
0,0!
0,qq
0,q!
0,qg
0,0q
000

0,00
0,00
0,00

..0,00
0,00
q,0s
qqo
0,0q
000

l Przeptwy pienieine netto z dziafalno3ci finansowei (l-ll) 0,00 6.970.996.80

D Pneptywy pieniezne neato razem (A.lll+/-B,lll+/-C.lll) 60.772,58 -61.904,67

E Bilansowa zmiana stanu trodk6w pieniQ2nych, w tym 60.772,58 -61.904,67

- zmiana stanu Srodkiiw Dienieinvch z Mulu r62nic kursowvch 0,00 0,00

Srodki pienieine na poczq,ek okresu 5.018,29 65.790,87

Srodki pieniezne na koniec okresu (F+/-D), w tym 65.790,87 3.886,20
. o ooraniczonei mo2liwosci dvsDonowania 0,00 0,



BIOMAX S.A,

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WLASNY"
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Gdafsk, dnia 25 czerwca 2015r.

BIOMAX S.A,
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdafisk

Sprawozdanie z dzialalno5ci zarzEdu

za okres od 01 stycznia 2OL4r. do 31 grudnia 2O14r.

zarzqd Spolki jest jednoosobowy

W roku 2014 Prezesem ZarzEdu byl Wojciech Samp.

W roku 2014 ZazEd Sp6lki nie odbywal protokolowanych posiedzei.

BIOMAX S.A. jest spolkq dziatajqcE w sektorze biotechnologicznym. Profil dzialalnosci
firmy obejmuje wprowadzanie innowacyjnych technologii i preparat6w
biotechnolog icznych na rodzimy i zagraniczny rynek kosmetyczny, farmaceutyczny i

spozywczy. Spolka dA2y do osiEgniQcia pozycji lidera na stale powiekszajacym siQ rynku
ochrony zdrowia

Peedmiotem dziatalnoSci spolki zgodnie z PKD jest m. in.:

- produkcja artykut6w spo2ywczych

- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

- produkcja chemikali6w iwyrob6w chemicznych

- badania naukowe i prace rozwojowe

Spolka BIOMAX S.A. nie posiada oddzial6w, jej jedyna siedziba miegci siQ na ulicy Trzy
Llpy 3 w Gdarisku AO-f72. Sp6lka na dzie6 31.12.2014 r. zatrudniala 3 osoby.

w 2OL4 roku firma uzyskala przych6d w wysokoSci t 22t o9,Or PLN, koszty zwi4zane z
dzialalnosciE operacyjnE sp6lki wyniosly 4 462 939,O4 PLN, strata 3 241 840,03 PLN.



Na dzie6 3L.!2.2of4 r. firma nie posiada 2adnych kredyt6w inie zakupila Akcji
Wlasnych, Od momentu wejgcia na Gieldq Sp6lka stosuje zasady ladu korporacyjnego
(stanowiEce zalqcznik do Sprawozdania).

BIOMAX S.A, nie posiada ryzyka: zmiany cen. ryzyka kredytowego, istotnych zakl6ceri
przeplyw6w 6rodk6w pienieznych oraz utraty plynnosci finansowej, w zwiEzku z czym
sp6lka nie stosuje 2adnych instrument6w finansowych oraz zabezpieczei.

W 2OL4 roku Sp6lka przeprowadzila ofertQ publiczna obligacji na okaziciela seril A. o
wartoSci nominalnej 1.000 zlotych kazda, o lAcznej wartoSci nominalnej Obligacji nie
wyzszej niz 4.000.000 zlotych. Obligacje serii A sa obligacjami zabezpieczonymi, na
okaziciela. nie posiadajacymi formy dokumentu. Oprocentowane sq wedlug stalej stopy
procentowej wynosz4cej 9,5o/o w skali roku. Odsetki od obligacji wyplacane bQdA w
okresach kwartalnych.

Bieiaca dzialalno56 Sp6lki:

w minionym roku sp6lka kontynuowala konsekwentnie realizowanE od wielu lat strategiQ
wzrostu oparta na wlasnych produktach'

Kierujec siq dobrem firmy, a takze kontynuujqc przyiQtq polityke rozwoiu, udalo siQ

SD6lce BIOMAX S.A. za poSrednictwem Sp6lki zaleznej BIO-SERVICE Sp' z o'o'
uiuchomii w drugim kwartale 2OI4 r. sprzeda2 wlasnych dermokosmetyk6w. Aktualnie w
sprzeda2y dostqine jest 6 produkt6w: Emulsla do ciala 400 i 200 ml, Delikatny Zel

Myjqcy 4OO i 200 ml, Krem barierowy 40 ml, Krem specjalny 75 ml' W polowie roku
Sp6t't<i intensyfikowala w opracowywanie receptur nowych produkt6w tj. Emulsja
specjalna, Emulsja do kqpieli, Szampon, Krem do rqk, Plyn micelarny. Dodatkowo.Dzial
nozwoju tto*ycn produk[6w i Opakowai okre6lil nowe trendy opakowari - kartonik6w,
tub i grafiki,' kt6re spelniajq wymagania najbardziej wymagajecych 

. 
klient6w. 

. 
DziQki

stworz6niu nowych opakowah, mo2liwe bylo wypuszczenie na rynek preparat6w w

nowych pojemnoSciach - 2OO ml oraz zadbanie o sterylno56 produktu dziQki

nowoczesnym zabezpieczeniom na tubach.

Dodatkowo trwaly prace nad finalizacj4 opracowania receptur pod drugE linie produkt6w

drogeryjnych - Emolix. Jestem pewien, 2e ciQ2ka praca, jaka zostala wykonana w roku

2014, pizyniesie wymierne efekty na koniec roku biezEcego - 2OL5.

DocelowA grupe odbiorc6w wprowadzanych produkt6w stanowiA osoby posiadajEce sk6re
po"rustotiq,' wra2liwq, chorujAce na atopowe zapalenie sk6ry (AzS)' Produkty
pr...na..orie sq do pielqgnacji !*6ry dzieci i niemowlAt (od pierwszego miesiEca zycia),

boroslych i os6b starszyih. Gl6wnym kanalem dystrybucji bqdzie rynek- apteczny. SeriQ

Jermoiosmetyt6w stanowiE emolienty posiadajece silne wlaSciwogci nawil2ajace'

zmiQkczajace, przeciwzapalne, wzmacniajEce odpornoSi sk6ry na szkodliwe dzialanie

i=Vri'iitOiu'."*nqtrznych. produkty sE calkowicie bezpieczne. Gl6wnym atutem serii jest

brak substancii ira2niqcycn i alergizujEcych, tj. barwnik6w, substancji zapachowych,

konserwant6w parabenowych, olel6w mlneralnych. jak r6wnie2 mo2liwo5i stosowania ich

u atieci od pierwszego dnia zytia. Receptury zostaly opracowane we wsp6lpracy z

Jermatologami. Kazdf produkt posiada hipoalergicznq formulQ, zawieraj4ca zestaw

skladnik6w aktywnych, gwarantujEcych skuteczne dzialanie. Preparaty zostaly

Drzebadane deimatologicz-nie i Jlergologicznie p7ez profesjonalne laboratorium

dermatolog iczne'



Rokiem obrotowym Sp6fki jest okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014.

zdaniem Zarzqdu nie wystepuje niepewno6i co do mo2liwo6ci kontynuowania dzialalnosci
Spolki.
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