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Wyszczególnienie I-XI 2018 I-XI 2017
Dynamika 

2018/2017

Sprzedaż razem 25 586 25 784 99,23%

Mikrobiologia 11 103 11 563 96,02%

Szybkie testy i paski do moczu 3 892 4 295 90,62%

Analityka (biochemia, hematologia, jony, immunochemia) 4 116 3 678 111,91%

System pobierania krwi i materiały zużywalne 3 974 4 041 98,34%

Aparatura 1 311 1 317 99,54%

Szkolenia, usługi, pozostałe 1 190 890 133,71%

 

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. 

Sprzedaż w okresie styczeń – listopad 2018 r. wyniosła 25 586 tys. zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż eksportowa w miesiącach styczeń - listopad 2018 r. wyniosła 6 313 tys. zł. Udział sprzedaży 

eksportowej w sprzedaży ogółem wyniósł 24,7%.  
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Wyszczególnienie I-XI 2018 I-XI 2017 
Dynamika 
2018/2017 

Sprzedaż razem 25 586 25 784 99,23% 

Przychody ze sprzedaży wyrobów 13 991 14 196 98,56% 

Przychody ze sprzedaży towarów 11 595 11 588 100,06% 

 

Wyszczególnienie I-XI 2018 I-XI 2017
Dynamika 

2018/2017

Sprzedaż eksport 6 313 6 912 91,33%

Styczeń 726 651 111,52%

Luty 415 681 60,94%

Marzec 724 555 130,45%

Kwiecień 480 516 93,02%

Maj 384 787 48,79%

Czerwiec 875 679 128,87%

Lipiec 376 638 58,93%

Sierpień 484 529 91,49%

Wrzesień 712 811 87,79%

Październik 479 552 86,78%

Listopad 658 513 128,27%

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Listopadowe wyniki sprzedaży wskazują dalszy stopniowy wzrost przychodów w kategorii 

mikrobiologia, a także przychodów ze sprzedaży wyrobów w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Na 

koniec listopada 2018 r. wydziały produkcji mikrobiologicznej przeniesione z Warszawy i Gdańska 

pracowały już na poziomie ok. 100% mocy w porównaniu do stanu sprzed przeprowadzki. W najbliższych 

miesiącach Emitent oczekuje dalszego zwiększania mocy produkcyjnych do poziomu będącego 

technologicznie do osiągnięcia w ramach nowej inwestycji.  

Dnia 20 listopada 2018 r. Spółka wystosowała wezwanie do generalnego wykonawcy budynku 

Zakładu Produkcyjnego (VIVA Sp. z o.o.) do podjęcia natychmiastowych działań mających na celu 

doprowadzenie parametrów budynku do poziomu zgodnego z projektem technologii i wymaganiami 

zamawiającego. Wady wykonanych instalacji złożyły się na problemy związane z tempem uzyskania 

oczekiwanych zdolności produkcyjnych Zakładu i zwiększeniem kosztów. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółka BioMaxima zakończyła prace projektowe i 

wdrożeniowe modelu aparatu biochemicznego BM 300, oferującego wyższą wydajność niż aparat BM 

200 a także dysponuje stacją do mycia kuwet. BM 300 jest systemem zamkniętym,  Obecnie aparat jest 

w fazie wewnętrznych badań laboratoryjnych oraz równolegle jest testowany w zakresie bezpieczeństwa 

elektromagnetycznego i elektrycznego. Aparat zostanie przekazany do zewnętrznego laboratorium 

klinicznego w celu przeprowadzenia ostatecznych badań klinicznych.  Planowany termin wdrożenia do 

produkcji to pierwszy kwartał 2019 roku. 

Premiera w pełni funkcjonalnej wersji aparatu BM 300 dla dystrybutorów zagranicznych odbyła 

się podczas międzynarodowej wystawy medycznej Medica w Dusseldorfie w dniach 12-15 listopada. Na 

stoisku Emitenta były demonstrowane urządzania BM 300 oraz BM 200.  Analizatory wzbudziły duże 

zainteresowanie. Na tle konkurencji wyróżniają się nowoczesnym wyglądem. Przeprowadzono wiele  
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rozmów biznesowych, gdzie również proponowano potencjalnym odbiorcom oba modele BM200 

oraz BM 300 w systemie OEM, co może w przyszłości przełożyć się na korzyści skali. 

Równolegle do działań na rynkach zagranicznych Emitent planuje również instalacje 

wspomnianych aparatów w laboratoriach krajowych. Liczymy szczególnie na to, że będzie to atrakcyjna 

oferta dla średnich laboratoriów prywatnych, dużych placówek medycznych poszukujących aparatów 

zapasowych gwarantujących bezpieczeństwo i ciągłość badań oraz laboratoriów weterynaryjnej 

diagnostyki laboratoryjnej, które coraz wyraźniej zarysowują swoją obecność w diagnostyce medycznej.  

Aparaty biochemiczne o wydajności 200-300 testów na godzinę, to jedne z najbardziej 

uniwersalnych sprzedażowo urządzeń diagnostyki biochemicznej, ponieważ mogą one znaleźć 

zastosowanie zarówno w małych, średnich, jak i w dużych laboratoriach, jako zabezpieczenie ciągłości 

badań.   

Emitent zdefiniował docelowy rynek odbiorców, który obejmuje: 

1. 600-800 laboratoriów publicznych w Polsce w których tego typu sprzęt stale rotuje – jest 

kupowany lub dzierżawiony (występuje w 50-60 przetargach w ciągu roku) 

2. 300-400 laboratoriów prywatnych w Polsce -  jako podstawowy aparat z zakresu badań 

biochemicznych  

3, Rynki eksportowe, aktywni klienci BioMaxima z ponad 60 krajów w tym w Rumunii, gdzie 

Emitent posiada własną spółkę handlową – w większości są to rynki o zróżnicowanych potrzebach 

diagnostycznych, często o mało skonsolidowanej strukturze z przewagą małych i średnich laboratoriów. 

Cena katalogowa w dystrybucji modeli BM 200/300 będzie kształtowała się w zakresie 10 do 15 

tys. euro za sztukę, w zależności od wyposażenia.  Emitent  prognozuje łączną sprzedaż tych urządzeń w 

pierwszym roku produkcji na poziomie 80 sztuk, nie licząc potencjalnych kontraktów OEM.  Powinno to 

Spółce zapewnić przychody w pierwszym roku sprzedaży na poziomie 800 tys. – 1mln. euro. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

                  Raport miesięczny  listopad/2018 

                                                                                                BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, www.biomaxima.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie 
objętym raportem. 
 

Raporty bieżące i okresowe opublikowane w EBI w miesiącu listopadzie: 
 
 
Rb nr 30/2018 – Przyspieszenie publikacji raportu kwartalnego za III kw. 2018 r. 
 
Rb nr 31/2018 - Raport miesięczny BioMaxima S.A. za październik 2018 r. 
 
Rb nr 32/2018 – Raport jednostkowy i skonsolidowany BioMaxima S.A. za III kw. 2018 r. 
 
Rb nr 33/2018 – Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu BioMaxima S.A. 
 
Raporty bieżące opublikowane w ESPI w miesiącu listopadzie:  
 
Rb nr 17/2018 – BioMaxima S.A. zaprezentuje nowy analizator biochemiczny BM300 na targach Medica 
w Dusseldorfie   
 
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w 

okresie objętym niniejszym raportem. 

W listopadzie 2018 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.  

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 stycznia 2019 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za grudzień 2018 r. 


