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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

I. 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan 
tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: 
aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego, oraz stan końcowy, 
a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 
 
Zakres zmian wartości rodzajowych grup środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco (w PLN): 
 

Treść Stan na dzień 
01.01.2020 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 
31.12.2020 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 

Budynki i budowle 52.642,50 0,00 0,00 52.642,50 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

130.127,33 19.414,66 0,00 149.541,99 

Środki transportu 0,00 321.983,10 0,00 321.983,10 

Pozostałe środki trwałe 1.363.289,78 1.372.814,07  2.736.103,85 
Wartości niematerialne i 
prawne 

626.540,46 2.660.381,82 0,00 3.286.922,28 

RAZEM 2.172.600,07 4.374.593,65 0,00 6.547.193,72 
 
 
          Natomiast zmiany umorzenia składników majątku przedstawiają się następująco                                     
          (w PLN):.  
 

Treść Stan na dzień 
01.01.2020 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 
31.12.2020 

Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 
Budynki i budowle 3.266,83 5.264,25 0,00                 8.531,08 

Urządzenia techniczne i 
maszyny 

75.440,75 33.511,53 0,00 108.952,28 

Środki transportu 0,00 6.580,98 0,00 6.580,98 

Pozostałe środki trwałe 635.089,69 383.838,33 0,00 1.018.928,02 
Wartości niematerialne i 
prawne 

242.224,09 130.818,96 0,00 373.043,05 

RAZEM 956.021,36 560.014,05 0,00 1.516.035,41 

 
 

 Spółka na dzień bilansowy nie prezentuje pozycji inwestycji długoterminowych. 
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2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

 
Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.  

 
3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków 

trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym    
z tytułu umów leasingu, 
 
Od 08.11.2016 roku Spółka wynajmuje powierzchnię laboratoryjną w miejscowości 
Złotniki przy ul. Kobaltowej 6. 
W dniu 20.12.2017 roku Spółka podpisała umowę podnajmu lokalu biurowego  
w miejscowości Złotniki ul. Kobaltowa 6, 62-002 Suchy Las. 
 

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 
z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 
Spółka nie posiada powyższych zobowiązań. 

 
5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości 

nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 
 

Akcjonariat Spółki według stanu na dzień 31.12.2020 
 

 
Akcjonariusz 

% 
posiadanych 

głosów 
Liczba akcji 

Wartość 
nominalna 

jednej 
akcji 
(w zł) 

Wartość 
posiadanych 
akcji (w zł) 

TOROX EKO FIZAN 19,93 656 768 1 656.768,00 
MICHAŁ KASZUBA 14,31 471 500 1 471.500,00 

MEDCAMP S.A. 13,26 436 852 1 436.852,00 
DIAGNOSTYKA 10,97 361 407 1 361.407,00 

CARPATHIA 
CAPITAL 

7,68 253 069 1 253.069,00 

POZOSTAŁE 
OSOBY FIZYCZNE  

33,85 1 115 404  1 1.115.404,00 

Razem  100% 3.295.000 X 3.295.000,00 
 
 
 
6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza 
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym. 
 
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 
 

 



GENXONE SA 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020-31.12.2020 
 
 

 
Dodatkowe informacje i objaśnienia stanowią integralną część sprawozdania finansowego 

14 

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 
 

Zarząd zamierza zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk netto                          
za rok obrotowy 01.01.2020 – 31.12.2020 roku  został przeznaczony częściowo na 
wypłatę dywidendy. 
 

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 
 

Rezerwy Stan na dzień 
01.01.2020 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na dzień 
31.12.2020 

Rezerwa na badanie i 
sporządzenie sprawozdania 
finansowego 

6.500,00 9.000,00 6.500,00 9.000,00 

Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 2.776,00 380,00 2.776,00 380,00 

Rezerwa urlopowa 
0,00 84.226,24 0,00 84.226,24 

RAZEM 9.276,00 93.606,24 9.276,00 93.606,24 

 
9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na 

początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na 
koniec roku obrotowego 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie dokonała odpisu 
aktualizującego wartość należności. 

 
10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 
1. do 1 roku, 
2. powyżej 1 roku do 3 lat, 
3. powyżej 3 do 5 lat, 
4. powyżej 5 lat, 

 
Tytuł  Do 1 roku Powyżej 1 

roku do 3 lat 
Powyżej 3 do 5 

lat 
Powyżej 5 lat  Razem  

Zobowiązania 
długoterminowe  (inne 

zobowiązania finansowe) 
0,00 zł 0,00 zł 148.381,98 zł 

 
0,00 zł 0,00 zł 

Razem 0,00 zł 0,00 zł 148.381,98 zł 0,00 zł 0,00 zł 
 
 
11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 

 
Czynne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe: 
- nakłady na prace rozwojowe w kwocie 2.745.941,88 zł 
 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe:  
- podatek odroczony 17.782,00 zł  
 
Czynne rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe: 150.474,33 zł 
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 Bierne rozliczenia międzyokresowe: 1.323.374,87 
 

 
12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem 

jego rodzaju). 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 

 
13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje 

i poręczenia, także wekslowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące 
gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych. 
 
Na dzień bilansowy Spółka podpisała weksel in blanco do  umowy z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju dotyczący wykonania zobowiązań wynikających z Umowy  
o dofinansowanie projektu  „Opracowanie innowacyjnego testu do identyfikacji 
gatunków ryb i zakażeń bakteryjnych mięsa rybiego z wykorzystaniem technologii 
sekwencjonowania nanoporowego” o numerze POIR.01.01.01-00-0539/17-00 z dnia 
14.12.2017 r. 
Na dzień bilansowy Spółka podpisała weksel in blanco do  umowy z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju dotyczący wykonania zobowiązań wynikających z Umowy  
o dofinansowanie projektu  „Opracowanie innowacyjnego testu do diagnostyki ran 
pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nowej generacji NGS” 
o numerze POIR.01.01.01-00-0775/17-00 z dnia 16.03.2018 r 

II. 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów 
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 
 

Wyszczególnienie Wartość sprzedaży 
w okresie 01.01.2020 do 31.12.2020 

Przychody ze sprzedaży usług kraj   20.369.457,31 

Przychody ze sprzedaży usług poza 
granicami kraju   

104.644,24 

RAZEM 20.474.101,55 
 
 
2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 

 
 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 
3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
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4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 

 
 
5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 
 
 

Tytuł Wartość 

1. Wynik finansowy brutto za okres  01.01.2020 -
31.12.2020 r. 

(+) 8.638.795,55
 

2. 
Koszty nieuznawanie za koszty uzyskania 
przychodów w roku bieżącym  (+)317.652,48  

3. Zwiększenia kosztów 
0,00  

4. Zmniejszenia przychodów 
(-) 129.762,02  

5. Zwiększenie przychodów 
(+)    0,00  

6. Dochód (+)8.826.686,01  

7. Odliczenie straty z lat poprzednich 
(-)968.510,01  

8. Podstawa naliczenia podatku dochodowego 
(+)7.858.176,00  

9.   Podatek do zapłaty         1.493.053,00 
 

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie 
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz 
o kosztach rodzajowych. 

 
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 
 
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz 

skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich 
sfinansowania. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
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8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 

aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na 
ochronę środowiska. 

  

Lp. Wyszczególnienie 
Nakłady 

poniesione w roku 
bieżącym 

Nakłady 
planowane 

1. 
Niefinansowe aktywa trwałe związane z ochroną 
środowiska 0,00 0,00 

  a) wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
  b) środki trwałe 0,00 0,00 

  c) środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

  d) inne 0,00 0,00  

2. Niefinansowe aktywa trwałe pozostałe 4.374.593,65 500.000,00  

  a) wartości niematerialne i prawne 2.660.381,82 0,00 

  b) środki trwałe 1.714.211,83 500.000,00 

  c) środki trwałe w budowie 0,00 0,00  

  d) inwestycje w nieruchomości 0,00 0,00  

  e) inwestycje w wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00  

  f) inne 0,00 0,00  

3. Niefinansowe aktywa trwałe razem 4.374.593,65 500.000,00 
 
 
9.   Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej           

wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 
 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 
 

II.a. 

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - 
kursy przyjęte do ich wyceny. 
 
Spółka na dzień  bilansowy posiada pozycje bilansu wyrażone w walucie, które na dzień 
bilansowy zostały wycenione po średnim kursie NBP: 
- USD 3,7584 oraz EUR 4,6148 

III. 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest 
metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów 
pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w 
przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz 
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zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych 
należy wyjaśnić ich przyczyny. 
 
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

 
1) Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętej do rachunku przepływów 
pieniężnych 

 

Treść 

Środki 
pieniężna w 

kasie 
(PLN) 

Środki pieniężna na 
rachunku 

bankowym 
(PLN) 

Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w 
ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, 

wystawienia, nabycia lub założenia 
(PLN) Razem 

(PLN) 

lokaty 
czeki, 
weksle 

bony 
skarbowe, 
handlowe, 
NBP, inne 

1.Stan na 
początek 
roku 
obrotowego 

7.344,96 313.602,15 0,00 0,00 0,00 320.947,11 

2. Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

5.828,60 6.074.187,46 0,00 0,00 0,00 6.080.016,06 

3. Zmiana 
stanu 
środków 
pieniężnych 

(-)1516,36 (+)5.760.585,31 0,00 0,00 0,00 (+)5.759.068,95  

- w tym o 
ograniczonej 
możliwości 
dysponowania 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

IV. 

1. Informacje o: 
1) Charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich 
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, 

 
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycja nie wystąpiła. 

 
 
2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę 

na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązaniami, przez które 
rozumie się jednostki powiązane oraz: 

 
a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub 

administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub 
b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, 

krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub 
przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do 
którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub 
administrującego jednostki lub jednostki nią powiązanej, lub 
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c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący 

wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio lub pośrednio 
osoba, o której mowa w lit. a i b, lub 

 
d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, 

skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką 
powiązaną w stosunku do tej jednostki, 
-wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące 
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem 
przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla 
zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
jednostki, 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.  

 
3). Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w grupach zawodowych, 

 
 W 2020 roku Spółka zatrudnia 27 pracowników. Zarząd pełnił swoją funkcje na 

podstawie powołania. 
 

Stanowisko Ilość pracowników 
Specjalista ds. badań i rozwoju 2 

Specjalista ds. marketingu i sprzedaży 2 
Kierownik laboratorium diagnostycznego 1 

Zastępca kierownika laboratorium 
diagnostycznego 

2 

Bioinformatyk 3 
Dyrektor działów laboratoryjnych 1 

Dyrektor zarządzający 1 
Dyrektor działu B+ R 1 

Diagnosta laboratoryjny 3 
Młodszy asystent laboratoryjny 4 
Koordynator naukowy w dziale 

bioinformatycznym 
1 

Kierownik działu badań i rozwoju 1 
Kierownik działu sprzedaży i marketingu 1 

Specjalista ds. administracji 1 
Specjalista ds. administracji i zarządzania 

jakością 
2 

Specjalista ds. sprzedaży badań 
molekularnych 

1 

Specjalista ds. obsługi klienta 1 
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4). Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających nadzorujących albo 
administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy, 

W 2020 roku Spółka wypłaciła wynagrodzenie osobom wchodzącym w skład organów 
zarządzających w kwocie 167.579,87 netto.  

5). Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących 
spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków 
oprocentowania i terminów spłaty 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie wykazuje należności od osób 
wchodzących w skład organów zarządzających. 

 
6). Wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: 
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego, 
b) inne usługi poświadczające 
c) usługi doradztwa podatkowego 

d) pozostałe usługi; 
 
 

 Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej  badanie sprawozdania finansowego za 2020 r. 
przeprowadzi spółka Eureka Auditing Sp. z o.o. za kwotę 6.000,00 zł netto. 

 
 

V. 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych 
w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego 
błędu oraz kwocie korekty. 

 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.  

 
 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 
a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 

 
W styczniu 2021 kontynuowany był projekt nanoporowego sekwencjonowania 
genomów koronawirusa SARS-CoV-2. 21 stycznia laboratorium genXone potwierdziło 
pierwszy przypadek wystąpienia „brytyjskiej” mutacji koronawirusa w Polsce. 
Wywołało to duże zainteresowanie medialne, wpływając na umocnienie wizerunku 
Spółki jako eksperta w obszarze sekwencjonowania. Jednocześnie przygotowywany był 
projekt pilotażowy sekwencjonowania koronawirusa, którego celem było „wyjście z 
laboratorium genXone” i trafienie z opracowanym gotowym rozwiązaniem do 
laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Umowa 
została podpisana 21 stycznia 2021,  a jej realizacja przebiegła sprawnie i zakończyła 
się obustronnym sukcesem. Możliwym okazało się implikowanie rozwiązań 
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technologicznych obejmujących odczynniki, sprzęt, oprogramowanie oraz protokoły 
laboratoryjne w ośrodkach, które do tej pory nie miały szans na pracę w ramach 
sekwencjonowania genomów. Dla Spółki oznacza to przełomowy moment w realizacji 
przyjętej strategii – powstaje pierwszy produkt umożliwiający przeniesie 
sekwencjonowania nanoporowego poza struktury laboratorium badawczego. 
W ramach projektu „Nanobiome” mającego na celu poznanie ludzkiej mikrobioty, 
Spóła prowadzi zaawansowane prace. Na podstawie informacji zwrotnej po wydaniu 
pierwszej puli raportów wynikowych, dopracowywany jest system analizy danych, tak 
aby opracowywany przez Spółkę test był użyteczny i przyjazny dla Klienta. Trwa 
rekrutacja II grupy zdrowych ochotników. Bardzo duże zainteresowanie nowych 
uczestników jest najlepszym potwierdzeniem, że potrzeba jak najlepszego poznania 
mikrobioty i troski o mikrobiom staje się istotnym trendem rynkowym obserwowanym 
w różnych obszarach: zdrowia, żywienia, fitnessu czy kosmetologii. 
Działalność diagnostyczna pozostaje stabilnym obszarem realizującym przychody. 
Elastyczne podejście do oferty i błyskawiczne reagowanie na potrzeby rynku umożliwia 
konsekwentne prowadzenie badań. Dominującym obszarem pozostaje diagnostyka 
koronawirusa SARS-CoV-2. Dzięki uruchomieniu w październiku 2020 roku Punktu 
Pobrań wymazów Spółka pozostaje niezależnym podmiotem na rynku badań 
identyfikujących koronawirusa. Spółka obserwuje konsekwentne wzrosty 
zainteresowania rynku w pozostałych obszarach badań molekularnych.  
 

 
3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 

rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny                                  
i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale 
(funduszu) własnym. 
 

 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.  
 
 
 

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 

Dla celów porównawczych Spółka prezentuje bilans i rachunek zysków i strat za okres 
od 01.01.2020 r. do  31.12.2020 r. 
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VI. 

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 
 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.  
 

 
 
 

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. 
 

  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.  
 

 
3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% 

udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; 
wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu 
udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok 
obrotowy. 
 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje nie wystąpiły.  
 
 

4. Informacja, czy jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, korzysta ze zwolnienia lub wyłączeń informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od 
konsolidacji, 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego 
publikacji, 

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, 
charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym                                
i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
  oraz przychodów finansowych, 
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, 
- wartość aktywów trwałych, 
- przeciętne roczne zatrudnienie; 
 

a)  Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
 
 

5. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której 
skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz nazwie i siedzibie jednostki 
sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu 
grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, 
należącej jednocześnie do grupy kapitałowej. 
 
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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VII. 

Informacje o połączeniu w okresie, za który sporządzono sprawozdanie 
finansowe. 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie połączyła się z inną 
jednostką. 
 

VIII. 

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania 
działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność 
występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź 
planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności. 
 
 
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu 
bilansowym, czyli po 31 grudnia 2020 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień 
podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które 
wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę                      
w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub 
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej 
działalności. 
 

IX. 

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny 
sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy 
jednostki, należy ujawnić te informacje. 
 
 

Projekt NCBiR, w ramach którego Spółka opracowuje innowacyjny test do diagnostyki 
ran pooperacyjnych z wykorzystaniem technologii sekwencjonowania nanoporowego za 
oficjalną zgodą pozostaje zawieszony, a ze względu na trwającą epidemię nie jest 
możliwe jego wznowienie we współpracy ze Szpitalem Klinicznym w Poznaniu. 

 

   


