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       Raport miesięczny za czerwiec 2015 roku 
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1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, 

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

oraz wyników finansowych emitenta. 

 

 Realizowana strategia w zakresie rozwoju eksportu przynosi efekty i niweluje 

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

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

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

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

 Wartość eksportu za sześć miesięcy 2015 r. wyniosła 2.615 tys. zł i stanowiła 24,43% 

sprzedaży ogółem. Dynamika wzrostu sprzedaży eksportowej wyniosła 152,92%.   

Wyszczególnienie I-VI 2015 I-VI 2014 I-VI 2013 
Dynamika 
2015/2014 

Sprzedaż eksport 2 615 1 710 1 421 152,92% 

Styczeń 436 200 135 218,00% 

Luty 338 214 213 157,94% 

Marzec 473 238 294 198,74% 

Kwiecień 489 281 215 174,02% 

Maj 523 300 176 174,33% 

Czerwiec 356 477 388 74,63% 
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Wyszczególnienie I-VI 2015 I-VI 2014
Dynamika 

2015/2014

Sprzedaż razem 10 702 10 646 100,53%

Odczynniki 1 377 1 490 92,42%

Testy 2 380 2 287 104,07%

Paski do moczu 491 535 91,78%

Aparatura 1 142 984 116,06%

Pozostałe (w tym Kabe) i usługi 1 621 1 736 93,38%

Mikrobiologia 2 593 2 306 112,45%

Materiały zużywalne 1 098 1 308 83,94%

W miesiącu czerwcu zrealizowano pierwsze zamówienia od nowego dystrybutora z 

Wietnamu.  

Przychody ze sprzedaży w okresie styczeń - czerwiec 2015 r. wyniosły 10.702 tys. zł i 

stanowiły 52,34% przychodów całego roku 2014. Dynamika sprzedaży w odniesieniu do 

analogicznego okresu roku ubiegłego wyniosła 100,53%. Należy jednak pamiętać o tym, że w 

I kw. ubiegłego roku nastąpiła sprzedaż systemu Biolog za kwotę 510 tys. zł, o czym Zarząd 

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

Zarząd informował również, że w 2015 r. liczy na sfinalizowanie kilku projektów sprzedaży 

systemów Biolog. Ukazał się pierwszy przetarg na dostawę systemu Biolog (o wartości min. 

530 tys. zł netto), którego jedynym dostawcą na rynek polski jest BioMaxima. 

Rozstrzygnięcie przetargu w połowie sierpnia, dostawa prawdopodobnie jeszcze w III 

kwartale 2015 r. (nie później niż do końca października). Ten i inne projekty sprzedaży 

systemu Biolog winny zdecydowanie poprawić dynamikę wzrostu przychodów na rynku 

krajowym. Gdyby wyłączyć wspomniany analizator Biolog z przychodów lutego 2014 r., 

wówczas dynamika przychodów za okres styczeń-czerwiec wyniesie 105,58%. Drugi kwartał 

w zakresie zrealizowanych przychodów ze sprzedaży był bardzo dobry, podobnie jak 

pierwszy, co winno znaleźć odbicie również w wypracowanym zysku netto. 
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Wyszczególnienie I-VI 2015 I-VI 2014
Dynamika 

2015/2014

Wygrane przetargi 3 825 4 829 79,21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnich dniach czerwca przeprowadzono seminaria naukowo-szkoleniowe z 

zakresu mikrobiologii i analizatora BIOLOG w następujących firmach: 

1. w Zakładzie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. Na 

seminarium obecnych było ok.25 osób, m.in. z Opola, Poznania. Zadawano wiele pytań 

podczas dyskusji z zakresu mikrobiologii oznaczanych drobnoustrojów oraz pracy samego 

analizatora BIOLOG.  

2. w Zakładzie Farmaceutycznym “Torf Corporation” w Kątach Wrocławskich (zakład 

produkujący kosmetyki na bazie preparatu Tołpy). Na seminarium obecni byli mikrobiolodzy 

z Laboratorium Diagnostycznego.  

3. w “HASCO-LEK” we Wrocławiu. 

Uczestnicy seminariów zgodnie stwierdzili, że takiego spotkania jeszcze nie mieli, 

podkreślając profesjonalizm, atmosferę, poziom dyskusji. 

W okresie styczeń – czerwiec 2015 roku wygrano postępowania przetargowe na kwotę 

3.825 tys. zł netto, co daje dynamikę na poziomie 79,21% w stosunku do analogicznego 

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

przetargu na system Biolog o czym mowa była powyżej oraz rezygnacja z części przetargów 

na asortyment Kabe, gdzie przejęta spółka Cebo stosowała marżę na poziomie 2-3%. Należy 

zaznaczyć, iż w I półroczu 2014 r. był spory odsetek przetargów na okres dłuższy niż jeden 

rok. Ponadto w ostatnich miesiącach wielu klientów przedłużyło aneksami czas trwania 

kończących się umów. Dynamika wygranych przetargów wyraźnie zwiększyła się w czerwcu 

– po 5 miesiącach 2015 r. wynosiła 65,21%. Wspomniany wyżej przetarg na system Biolog 

poprawi tą dynamikę w miesiącu sierpniu 2015 r. 
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2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu 

bieżącego w okresie objętym raportem. 

 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu czerwcu: 
 

Rb nr 12/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BioMaxima S.A. na 29 czerwca 2015 r.  

Rb nr 13/2015 – Raport miesięczny Biomaxima S.A. za maj 2015 r.  

Rb nr 14/2015 – Treść uchwał podjętych na ZWZA BioMaxima S.A. w dniu 29.06.2015 r. 

Rb nr 15/2015 – Uchwała o wypłacie dywidendy za 2014 r. 

Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu czerwcu: 

Rb nr 2/2015 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA BioMaxima S.A. na dzień 29 czerwca 2015 r. 

 

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

miejsce w okresie objętym niniejszym raportem. 

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

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

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

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

szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, 

otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin 

publikacji raportu analitycznego. 

 

Do dnia 14 sierpnia 2015 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2015 r. 

W dniu 13 sierpnia 2015 r. Spółka opublikuje raport okresowy za II kwartał 2015 r. 


