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1 Informacje ogólne 

1.1 Informacje o Spółce  

Firma „BIOMED-LUBLIN”  

Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona „BIOMED-LUBLIN” WSiSz S.A 

Adres ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin 

Telefon +48 81 533 09 26 

Faks +48 81 533 80 60  

Poczta elektroniczna biomed@biomed.lublin.pl 

Strona internetowa www.biomed.lublin.pl 

KRS Rejestr przedsiębiorców Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s 

w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

nr KRS 0000373032  

Kapitał zakładowy 4 426 041 zł (całkowicie opłacony),  

składający się z 44 260 410 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w 

tym: 

 22 254 765 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 

 2 732 382 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B  o 

numerach od 5012854 do 7745235 

 5 012 853 akcji zwykłych na okaziciela serii B  

o numerach od 1 do 5012853 

    848 330 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

 7 712 080 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

 5 700 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
 

 

Zarząd Waldemar Sierocki – Prezes Zarządu 

Źródło: Emitent 
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1.2 Wybrane dane finansowe  

01.01.2015-

31.03.2015

01.01.2014-

31.03.2014

01.01.2015-

31.03.2015

01.01.2014-

31.03.2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów
4 058 6 593 978 1 574

Zysk (strata) na sprzedaży -1 631 391 -393 93

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 753 304 -423 73

Zysk (strata) brutto -2 362 14 -569 3

Zysk (strata) netto -2 255 14 -544 3

Amortyzacja 680 455 164 109

Przepływy netto z działalności operacyjnej 1 180 -1 294 284 -309

Przepływy netto z działalności inwestycyjnej -1 184 -295 -285 -70

Przepływy netto z działalności finansowej 8 836 2 194 2 130 524

Przepływy pieniężne netto razem 8 832 605 2 129 144

Wybrane dane finansowe

w tys. PLN w tys. EUR

 

Stan na

31.03.2015

Stan na

31.12.2014

Stan na

31.03.2015

Stan na

31.12.2014

Aktywa trwałe 51 662 49 251 12 634 11 555

Rzeczowe aktywa trwałe 44 610 41 831 10 910 9 814

Należności długoterminowe 1 656 1 878 405 441

Aktywa obrotowe 78 663 63 076 19 238 14 799

Zapasy 55 859 46 407 13 661 10 888

Należności krótkoterminowe 6 518 9 974 1 594 2 340

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 648 5 816 3 582 1 364

Kapitał (fundusz) własny 54 991 57 246 13 448 13 431

Zobowiązania długoterminowe 20 788 20 100 5 084 4 716

Zobowiązania krótkoterminowe 34 805 24 450 8 512 5 736

Rozliczenia międzyokresowe 18 257 9 162 4 465 2 150

Bilans - wybrane dane finansowe

w tys. PLN w tys. EUR

 

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych sprawozdaniem 

finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski 

średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły: 
 

01.01.2015-31.03.2015

01.01.2014-31.12.2014

01.01.2014-31.03.2014

Rok obrotowy Średni kurs w okresie* Kurs na ostatni dzień okresu

4,1489 4,0890

4,1894 4,1713

4,1893 4,2623

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
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1.3 Struktura akcjonariatu 

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy 

posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z 

zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej) na dzień przekazania 

niniejszego raportu kwartalnego. 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
Udział w kapitale 

zakładowym

Udział w ogólnej 

liczbie głosów

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 10,82% 13,47%

Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 10,81% 13,46%

Stanisław Bogdański, w tym: 5 823 005 10 596 010 13,16% 15,30%

bezpośrednio 4 297 160 8 594 320 9,71% 12,41%

pośrednio poprzez Intra Sp. z o.o. 1 525 845 2 001 690 3,45% 2,89%

Wiktor Napióra w tym: 6 074 055 10 847 060 13,72% 15,66%

bezpośrednio 4 828 055 9 405 060 10,91% 13,58%

pośrednio poprzez Hurtap S.A. 1 246 000 1 442 000 2,82% 2,08%

Dariusz Kucowicz w tym: 5 823 005 10 596 010 13,16% 15,30%

pośrednio poprzez Medicare Sp.  z o.o. 5 823 005 10 596 010 13,16% 15,30%

Pozostali (<5%) 16 964 758 18 562 723 38,33% 26,81%

RAZEM 44 260 410 69 247 557 100,00% 100,00%

Źródło: Emitent 

 

1.4 Zmiana w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od 

publikacji raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2014 r. 

W okresie od publikacji raportu kwartalnego Spółki za IV kwartał 2014 r. (tj. od dnia 26 lutego 

2015 r.) do dnia przekazania niniejszego Raportu nie miały miejsce zmiany w strukturze akcjonariatu 

Emitenta. 

1.5 Zmiana liczby posiadanych akcji przez osoby zarządzające lub nadzorujące 

Stan posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

na dzień przekazania niniejszego raportu oraz zmiany w stanie posiadania w okresie od dnia 

publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku (tj. od dnia 26 lutego 2015 r.) do dnia 

przekazania niniejszego raportu (15 maja 2015 r.) przedstawia poniższa tabela. 
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Liczba akcji w Spółce 

na dzień 

Liczba głosów w 

Spółce na dzień 

Liczba akcji w 

Spółce na dzień 

Liczba głosów w 

Spółce na dzień 

21 stycznia 2015 r. 21 stycznia 2015 r. 15 maja 2015 r. 15 maja 2015 r.

ZARZĄD

Waldemar Sierocki 4 790 504 9 325 588 b.z. 4 790 504 9 325 588

RADA NADZORCZA

Przemysław Sierocki 4 785 083 9 320 166 b.z. 4 785 083 9 320 166

Stanisław Bogdański, w tym 5 823 005 10 596 010 b.z. 5 823 005 10 596 010

    bezpośrednio 4 297 160 8 594 320 b.z. 4 297 160 8 594 320

    poprzez Intra Sp. z o.o. 1 525 845 2 001 690 b.z. 1 525 845 2 001 690

Wiktor Napióra, w tym: 6 074 055 10 847 060 b.z. 6 074 055 10 847 060

    bezpośrednio 4 828 055 9 405 060 b.z. 4 828 055 9 405 060

    poprzez Hurtap S.A. 1 246 000 1 442 000 b.z. 1 246 000 1 442 000

Dariusz Kucowicz, w tym: 5 823 005 10 596 010 b.z. 5 823 005 10 596 010

    poprzez Medicare Sp. z o.o. 5 823 005 10 596 010 b.z. 5 823 005 10 596 010

Zbigniew Hojda 296 072 592 144 b.z. 296 072 592 144

Krzysztof Rudnik 0 0 b.z. 0 0

Janusz Kocki 0 0 b.z. 0 0

Zmiana w stanie 

posiadania akcji 

Spółki

 
 

1.6 Przedmiot działalności Spółki  

BIOMED-LUBLIN zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC 

bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w 

laboratoriach biochemicznych i medycznych). Emitent wytwarza ponad 60 produktów w różnym 

asortymencie.  

Działalność produkcyjna Spółki jest zorganizowana w 10 wydziałach produkcyjnych.  

 

Kluczowe dla działalności podstawowej Emitenta są preparaty produkowane na: 

 Wydziale Probiotyków (produkty z grupy Lakcid - w różnych opakowaniach ampułki, fiolki, 

saszetki, tabletki, kapsułki), 

 Wydziale Szczepionek (szczepionka przeciwgruźlicza BCG, Onko BCG),  

 Wydziale Distreptazy i Czopków (Distreptaza, Biohemoril), 

 Wydziale Krwiopochodnych (Gamma anty-HBs, Gamma anty-D, Histaglobulina).  

 

Spółka posiada certyfikat GMP (Good Manufacturing Practice) dla wszystkich wydziałów, na 

których powstają kluczowe dla Spółki produkty. Posiadanie certyfikatu GMP potwierdza spełnienie 
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przez Spółkę światowych standardów wytwarzania i umożliwia Emitentowi sprzedaż produktów za 

granicami kraju.  

 

Spółka swoje produkty na rynku krajowym sprzedaje głównie hurtowniom farmaceutycznym. 

Znaczącym odbiorcą jest też Ministerstwo Zdrowia, na którego rzecz sprzedawana jest szczepionka 

przeciwgruźlicza BCG oraz Gamma anty-D. Pozostałymi odbiorcami są m. in. szpitale, stacje 

sanitarne, akademie medyczne. 

Warto podkreślić, że Spółka w dalszym ciągu utrzymuje spory udział eksportu w przychodach ze 

sprzedaży mimo kryzysu, który ma miejsce w kluczowym dla Spółki kraju eksportowym jakim jest 

Ukraina. W I kwartale 2015 roku eksport stanowił wprawdzie 7% przychodów ze sprzedaży 

produktów, niemniej jednak większe plany sprzedażowe są poczynione na kolejne miesiące roku. W 

I kwartale 2015 krajami docelowymi eksportu były: Mongolia (produkt Distreptaza) i Ukraina - 

pierwsza dostawa do tego kraju Szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10. 

 

Spółka jest obecnie jedynym w kraju frakcjonatorem osocza ludzkiego wytwarzając z niego 

immunoglobuliny specyficzne (Gamma anty-D, Gamma anty-HBs) i Histaglobulinę. W 2009 roku 

Spółka zakupiła od syndyka składniki majątku po upadłym podmiocie gospodarczym stanowiące 

bazę dla frakcjonowania osocza w Mielcu. Rozwój działalności w Zakładzie Frakcjonowania Osocza 

w Mielcu odbywać się będzie w oparciu o współpracę z partnerem strategicznym LFB 

Biomedicaments Francja. W sierpniu 2014 roku rozpoczął się proces frakcjonowania polskiego 

osocza w LFB we Francji, co powinno mieć bardzo istotny wpływ na przychody oraz wyniki 

finansowe Emitenta już od II kwartału 2015 roku.  

1.7 Zatrudnienie  

Zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, w BIOMED-LUBLIN WSiSz S.A. wyniosło 224,25 

etatu na koniec marca 2015 roku, co oznacza wzrost o 3 etaty w stosunku do końca 2014 roku. 
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2 Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

2.1 Informacje na temat przyjętych zasad przy sporządzaniu raportu 

Raport kwartalny BIOMED-LUBLIN został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 

niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133). 

2.2 Informacje na temat przyjętych zasad rachunkowości 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 

roku o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie 

szczegółowych zasad uznawania metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 

finansowych.  

Spółka posiada dokumentację dotyczącą przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Przyjęte zasady 

rachunkowości są stosowane w sposób ciągły.  

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonał zmian w stosowanych zasadach rachunkowości. Oto 

zasady rachunkowości obecnie stosowane przez Spółkę: 

Środki trwałe – wyceniane były według nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, 

rozbudowę lub modernizację po pomniejszeniu o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty 

wartości.  

Środki trwałe umarzane były proporcjonalnie do okresu ich użytkowania, z zastosowaniem liniowej 

metody amortyzacji oraz przepisów dotyczących amortyzacji środków trwałych przejętych w leasing od 

Skarbu Państwa.  

Do trwałych składników majątkowych zaliczono składniki majątkowe powyżej 3.500 zł. Składniki 

majątkowe poniżej 3.500 zł są zaliczane jednorazowo w koszty. 

Wartości niematerialne i prawne – zasady wyceny i amortyzacji są analogiczne jak środków trwałych. 

Na dzień bilansowy wyceniono je wg wartości netto tj. z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia i 

odpisów aktualizujących ich wartość. 

Środki trwałe w budowie – wyceniane są w cenie nabycia lub w kwocie wytworzenia  

z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000133&min=1
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Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – wyceniono w wartości nominalnej. 

Zapasy materiałów, towarów, produktów w toku – wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.  

Wyroby gotowe wyceniono wg technicznego kosztu wytworzenia przy zastosowaniu zasady ostrożnej 

wyceny. 

Należności – wycenione zostały w kwocie należnej od kontrahentów. Należności sporne, wątpliwe lub 

znacznie przeterminowane objęto odpisami aktualizującymi ich wartość. 

Inwestycje krótkoterminowe – wycenia się według wartości rynkowej. 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów oraz rezerwy – wycenia się w uzasadnionej 

wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Zobowiązania – wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty. 

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa – ujęte są w bilansie w wartości nominalnej. 

Przychody ze sprzedaży towarów i produktów – są ustalone na podstawie zaliczonej do okresów 

sprawozdawczych wielkości sprzedaży. 

Koszty działalności – ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych wg typów działalności (konta 

zespołu 4 i 5). 
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2.3 Rachunek zysków i strat 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  wariant kalkulacyjny
01.01.2015-

31.03.2015

01.01.2014-

31.03.2014

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 058 6 593

      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 049 6 588

      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 5

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 696 3 096

      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 696 3 095

      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 1 362 3 497

IV. Koszty sprzedaży 954 874

V. Koszty ogólnego zarządu 2 039 2 232

VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V) -1 631 391

VII. Pozostałe przychody operacyjne 100 30

       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 19

       2. Dotacje 60 26

       3. Inne przychody operacyjne 20 4

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 222 117

       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 172 90

       3. Inne koszty operacyjne 50 27

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -1 753 304

X. Przychody finansowe 9 22

     2. Odsetki, w tym:

         - od jednostek powiązanych

     5. Inne 9 22

XI. Koszty finansowe 618 311

     1. Odsetki, w tym: 618 266

         - dla jednostek powiązanych

     2. Strata ze zbycia inwestycji

     3. Aktualizacja wartości inwestycji

     4. Inne 45

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) -2 362 14

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych  (XIV.1.-XIV.2.) 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) -2 362 14

XV. Podatek dochodowy -107 0

        a) część bieżąca 61

        b) część odroczona -168

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

XVII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) -2 255 14  
Źródło: Emitent 



 

 

 

"BIOMED-LUBLIN" WSiSz S.A.                                                   Raport kwartalny – I kw. 2015r. 

12 

 

2.4 Bilans 

AKTYWA 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2014

I. AKTYWA TRWAŁE 51 662 49 251 45 212

      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 435 1 172 743

          - wartość firmy 0 0 0

      2. Rzeczowe aktywa trwałe 44 610 41 831 39 087

      3. Należności długoterminowe 1 656 1 878 1 817

          3.1. Od jednostek powiązanych

          3.2. Od pozostałych jednostek 1 656 1 878 1 817

      4. Inwestycje długoterminowe 1 063 1 063 1 063

          4.1. Nieruchomości

          4.2. Wartości niematerialne i prawne

          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 063 1 063 1 063

                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 063 1 063 1 063

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 

metodą praw własności

                b) w pozostałych jednostkach

          4.4. Inne inwestycje długoterminowe

       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 898 3 306 2 503

          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 074 1 916 1 560

          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 824 1 390 943

II. AKTYWA OBROTOWE 78 663 63 076 55 359

      1. Zapasy 55 859 46 407 46 713

      2. Należności krótkoterminowe 6 518 9 974 6 665

          2.1. Od jednostek powiązanych 835 2 704 272

          2.2. Od pozostałych jednostek 5 684 7 270 6 393

      3. Inwestycje krótkoterminowe 14 715 5 883 1 455

          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14 715 5 883 1 455

                 a) w jednostkach powiązanych 68 68 23

                 b) w pozostałych jednostkach

                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14 648 5 816 1 432

          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe

      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 570 812 527

AKTYWA RAZEM 130 325 112 327 100 571  
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PASYWA 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2014

I. KAPITAŁ WŁASNY 54 991 57 246 58 503

      1. Kapitał zakładowy 4 426 4 426 4 426

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

      4. Kapitał zapasowy 57 027 57 027 57 027

      5. Kapitał z aktualizacji wyceny

      6. Pozostałe kapitały rezerwowe

      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 207 -4 322 -2 964

      8. Zysk (strata) netto -2 255 115 14

      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 75 334 55 080 42 068

      1. Rezerwy na zobowiązania 1 483 1 368 845

          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 164 174 104

          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 575 575 628

                 a) długoterminowa 149 149 256

                 b) krótkoterminowa 426 426 372

          1.3. Pozostałe rezerwy 744 620 114

                 a) długoterminowe

                 b) krótkoterminowe 744 620 114

      2. Zobowiązania długoterminowe 20 788 20 100 19 876

          2.1. Wobec jednostek powiązanych 445 463

          2.2. Wobec pozostałych jednostek 20 343 19 637 19 876

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 34 805 24 450 18 599

          3.1. Wobec jednostek powiązanych 1 113 488 1 792

          3.2. Wobec pozostałych jednostek 33 434 23 952 16 719

          3.3. Fundusze specjalne 259 11 89

      4. Rozliczenia międzyokresowe 18 257 9 162 2 747

          4.1. Ujemna wartośc firmy

          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18 257 9 162 2 747

                 a) długoterminowe 18 085 8 990 2 661

                 b) krótkoterminowe 172 172 86

PASYWA RAZEM 130 325 112 327 100 571

Źródło: Emitent 
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2.5 Rachunek przepływów pieniężnych 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   metoda pośrednia
01.01.2015-

31.03.2015

01.01.2014-

31.03.2014

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

  I. Zysk (strata) netto -2 255 14

  II. Korekty razem 3 435 -1 308

       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych 

metodą praw własności

       2. Amortyzacja 680 455

       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 405 170

       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -19

       6. Zmiana stanu rezerw 115 -59

       7. Zmiana stanu zapasów -9 452 -802

       8. Zmiana stanu należności 3 455 -560

       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów 9 505 -1 187

      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 254 673

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 1 180 -1 294

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

  I. Wpływy 0 177

       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

       3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 177

           a) w jednostkach powiązanych 0 0

               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

               - odsetki

           b) w pozostałych jednostkach 0 177

  II. Wydatki 1 184 471

       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 874 471

       4. Inne wydatki inwestycyjne 310

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 184 -295

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

 I. Wpływy 11 768 3 609

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału

       2. Kredyty i pożyczki 1 768 3 609

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

       4. Inne wpływy finansowe 10 000

  II. Wydatki 2 932 1 415

       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych

       4. Spłaty kredytów i pożyczek 2 301 587

       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 226 448

       8. Odsetki 405 170

       9. Inne wydatki finansowe 211

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 8 836 2 194

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 832 605

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 832 605

F. Środki pieniężne na początek okresu 5 816 827

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 14 648 1 432

    - o ograniczonej możliwości dysponowania 14 521 469  
Źródło: Emitent 
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2.6 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   
01.01.2015-

31.03.2015

01.01.2014-

31.12.2014

01.01.2014-

31.03.2014

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 57 246 57 131 58 489

   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

   b) korekty błędów  

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych
57 246 57 131 58 489

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4 426 3 856 3 856

          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 570 570

                 a) zwiększenia 570 570

                     - emisji akcji (wydania udziałów) 570 570

                b) zmniejszenia

         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 426 4 426 4 426

      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu 0 0

          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 57 027 57 027 57 027

          4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0

                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 027 57 027 57 027

       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 570 570

            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -570 -570

                   a) zwiększenia (z tytułu)

                   b) zmniejszenia (z tytułu) 570 570

- zmniejszenia z tytułu zarejestrowania kapitału 570

            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0

        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 207 -4 322 -2 964

            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 105 990

            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do 

danych porównywalnych
1 105 990 0

            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 105 990

            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 311 -5 311 -2 964

            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 

danych porównywalnych
-5 311 -5 311 -2 964

             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 311 -5 311 -2 964

             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 207 -4 322 -2 964

         8. Wynik netto -2 255 115 14

             a) zysk netto -2 255 115 14

 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 54 991 57 246 58 503

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty)
54 991 57 246 58 503

Źródło: Emitent 
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2.7 Noty objaśniające 

2.7.1 Realizacja zamówień w zakresie produktów działalności podstawowej 

W I kw. 2015 roku przychody ze sprzedaży produktów były niższe o 38,8% w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego, przy czym największy spadek dotyczył sprzedaży Distreptazy  

co wynika głównie ze spadku przychodów ze sprzedaży na eksport (przesunięcie sprzedaży na II i III 

kwartał lub redukcji części zamówień), ze względu na napiętą sytuację na Ukrainie oraz deprecjację 

walut powiązanych z rublem. Spadek przychodów ze sprzedaży wynika także ze spadku sprzedaży 

probiotyków – jest to produkt sezonowy stosowany przy antybiotykoterapii, a w związku z niższym 

poziomem zachorowań, nastąpił spadek popytu na ten lek (w IV kw. 2014 roku wyższe 

zachorowania spowodowały znacznie wyższa sprzedaż). Sprzedaż produktu Gamma anty-D 

charakteryzuje się sezonowością wynikającą z postępowań przetargowych i planowany jest wzrost 

sprzedaży w kolejnych okresach. 

2.7.2 Realizacja działań w zakresie eksportu 

Spółka w I kwartale 2015r. zrealizowała przychody ze sprzedaży z przeznaczeniem na rynki 

zagraniczne na poziomie ok. 0,3 mln PLN, co stanowiło 7,6% całkowitych przychodów ze sprzedaży 

Emitenta, podczas gdy w analogicznym okresie 2014 roku było to 1,9 mln PLN (29,5% całkowitych 

przychodów ze sprzedaży Emitenta).  

2.7.3 Przychody ze sprzedaży i koszt działalności operacyjnej 

W I kwartale 2015 roku Spółka poniosła stratę netto w wysokości 2 255 tys. PLN, wobec 

14 tys.  PLN zysku netto osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

 

Głównym czynnikiem wpływającym na spadek wyniku finansowego, były niższe przychody ze 

sprzedaży przy jednocześnie utrzymujących się na zbliżonym poziomie kosztach stałych. Przychody 

ze sprzedaży produkcji wygenerowane w I kw. 2015 roku były niższe o 39% w stosunku do 

przychodów wygenerowanych w I kwartale 2014 roku. Zysk na sprzedaży brutto spadł do 

1 362 tys. PLN wobec 3 497 tys. PLN w I kw. 2014 roku. Jest to również konsekwencją większego 

udziału w  przychodach ze sprzedaży produktów o niższej rentowności.  Koszty sprzedaży i 

ogólnego zarządu pozostały na podobnym poziomie, co spowodowało, że Spółka poniosła stratę na 
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sprzedaży w wysokości 1 631 tys. PLN.  

 

Koszty operacyjne w okresie styczeń-marzec 2015 roku były wyższe o 234% w porównaniu do 

kosztów operacyjnych poniesionych w analogicznym okresie roku 2014 (24 661 tys. PLN 

w 2015 roku w porównaniu do 7 379 tys. PLN w 2014 roku) co było w znacznym stopniu 

zrównoważone zmianą stanu produktów.  

Koszty według rodzaju 31.03.2015 31.03.2014

a) amortyzacja 680 455

b) zużycie materiałów i energii 11 287 2 077

c) usługi obce 8 781 1 151

d) podatki i opłaty 285 248

e) wynagrodzenia 2 360 2 174

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 557 472

g) pozostałe koszty rodzajowe 712 604

Koszty według rodzaju, razem 24 661 7 181

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 18 792 897

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -180 -83

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -954 -874

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -2 039 -2 232

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 696 3 095  

Wzrost kosztów działalności operacyjnej Spółki to następstwo: 

 wyższych kosztów zużycia materiałów i energii (o 9,21 mln PLN, tj. o 444%) co dotyczy głównie 

kosztów zużycia materiałów wynikającego z rozpoczęcia frakcjonowania kolejnej partii osocza 

o wartości ok. 9 mln PLN (bez wpływu na wynik finansowy w I kwartale 2015 roku); 

 wyższych kosztów usług obcych o 7,6 mln. PLN, tj. o 663%, co wynika z ujęcia w tej pozycji 

faktury za usługowe frakcjonowanie osocza w LFB w łącznej kwocie 7,8 mln PLN (bez wpływu 

na wynik finansowy w I kwartale 2015 roku); 

 wyższych kosztów amortyzacji o ok. 225 tys. PLN, co wynika głównie z rozpoczęcia amortyzacji 

nieruchomości w Mielcu w czerwcu 2014 roku. 

 wzrostu nakładów na reklamę o prawie 300 tys. PLN, przy jednoczesnym spadku kosztów 

rejestracji preparatów. 

2.7.4 Pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne 

Spółka pod koniec 2014 roku i w I kw. 2015 roku w związku z zakończeniem inwestycji, rozliczyła 
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dotacje na projekty UE, co wpłynęło na wzrost pozostałych przychodów operacyjnych do 100 tys. 

PLN w I kw. 2015 roku (30 tys. PLN w I kw. 2014 roku).  

2.7.5 Przychody i koszty finansowe 

Spółka w 2014 roku przyjęła na stan środków trwałych nieruchomości i urządzenia zlokalizowane w 

Mielcu, co spowodowało znaczący wzrost odsetek od umów leasingu (o 196 tys. PLN do 233 tys. 

PLN). Ostatecznie koszty finansowe w I kw. 2015 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 

ubiegłego były wyższe o 307 tys. PLN, tj. o 99%. 

2.7.6 Majątek Spółki 

Suma bilansowa na koniec I kw. 2015 roku po stronie aktywów wyniosła 130,3 mln PLN i była 

wyższa o 16% w porównaniu do stanu na koniec 2014 roku.  

 

Wzrost w pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe” dotyczy głównie środków trwałych w budowie i 

wynika z poniesionych nakładów inwestycyjnych nie oddanych jeszcze do użytku. 

 

W wyniku dostawy pierwszych partii produktów osoczopochodnych z zakładów LFB w ramach 

umowy frakcjonowania usługowego, wartość produktów gotowych wzrosła o 12,3 mln PLN. 

Jednocześnie w I kwartale 2015 roku rozpoczęto proces frakcjonowania kolejnych 36 tys. litrów 

osocza w LFB, co przełożyło się na spadek zapasów materiałów przy jednoczesnym wzroście 

wartości produkcji w toku o 9,2 mln PLN. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela: 

Zapasy 31.03.2015 31.12.2014 31.03.2014

    a) materiały 14 509 26 545 32 747

    b) półprodukty i produkty w toku 27 301 18 086 9 655

    c) produkty gotowe 14 049 1 776 2 264

    d) towary 0 0

    e) zaliczki na dostawy 0 2 047

Zapasy, razem 55 859 46 407 46 713

 

W I kw. 2015 roku Spółka otrzymała zaliczkę w wysokości 10 mln PLN, na realizację projektu UE 

dotyczącego budowy zakładu frakcjonowania osocza. Zaliczka ta była głównym powodem wzrostu 

stanu gotówki w pozycji „środki pieniężne i inne aktywa pieniężne”,  

W związku z uregulowaniem należności z tytułu wysokiej sprzedaży w IV kw. 2014 roku, na koniec 

marca 2015 roku spadła wartość należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług o 3,45 mln 
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PLN (w stosunku do początku 2015 roku).  

 

2.7.7 Kapitał Spółki 

Wzrost sumy bilansowej na koniec marca 2015 roku w stosunku do końca 2014 roku po stronie 

pasywów wynika głównie ze wzrostu zobowiązań krótkoterminowych o 10,4 mln PLN, tj. o 42%, z 

czego 7,8 mln PLN dotyczy zobowiązania wobec LFB z tytułu usługowego przetwarzania osocza.  

W związku z otrzymanymi zaliczkami na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, 

znaczący wzrosły także, w stosunku do końca 2014 roku, rozliczenia międzyokresowe – 

o 9,1 mln PLN, tj. o 99%).  

 

3 Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta z okresie, którego 

dotyczy raport 

W celu przeniesienia notowań akcji Spółki z NewConnect na parkiet podstawowy GPW w 

Warszawie, w dniu 3 października 2014 roku Spółka złożyła wniosek o zatwierdzenie prospektu 

emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 19 

stycznia 2015 roku, a w dniu 30 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze notowanie akcji Spółki na 

parkiecie podstawowym GPW w Warszawie. 

 

W sierpniu 2014 r. rozpoczął się we Francji proces frakcjonowania polskiego osocza należącego do 

Spółki. Do końca 2014 roku proces frakcjonowania usługowego rozpoczął się dla ponad 34 tys. 

litrów osocza.  

Spółka do końca marca 2015 roku dostarczyła do zakładów LFB Biomedicaments Francja ("LFB 

Francja") ok. 90 tys. litrów osocza zakupionego przez Spółkę od 13 Regionalnych Centrów 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przyjęty surowiec/osocze został poddawany weryfikacji przez 

LFB Francja pod kątem oceny prawidłowości jego dokumentacji technicznej oraz przeszedł 

kontrolne badania wirusologiczne, niezbędne do rozpoczęcia procesu frakcjonowania. 

W dniu 6 lutego 2015 r. do magazynów Spółki dotarły, otrzymane w procesie frakcjonowania 

polskiego osocza należącego do Spółki, pierwsze partie kluczowego preparatu osoczopochodnego: 

Immunoglobulina ludzka (nazwa handlowa: NANOGY), a w dniu 18 marca 2015 r. – pierwsze partie 
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drugiego kluczowego preparatu osoczopochodnego: Albumina ludzka (nazwa handlowa: 

FORTALBIA 200mg/ml). Produkty te zostały wyprodukowane w ramach umowy o współpracy z 

LFB BIOMEDICAMENTS we Francji w zakresie usługowego frakcjonowania polskiego osocza. 

Ponadto w dniu 1 kwietnia 2015 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład 

Higieny wydał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Spółki - NANOGY 5 % 

Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego. Zezwolenie dla produktu FORTALBIA 

zostało wydane w dniu 24 kwietnia 2015 roku. Dopuszczenie do obrotu tych produktu umożliwia 

Spółce rozpoczęcie ich sprzedaży w II kwartale 2015 roku. 

 

Jednym z kluczowych czynników wpływających na realizację sprzedaży nowych produktów jest 

wpisanie w dniu 16 kwietnia 2015 produktu NANOGY 5% na listę leków refundowanych. 

Szczegółowe informacje zawarte są w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku). 

 

BIOMED – LUBLIN” S.A.  zamierza wchodzić ze swoimi produktami na nowe rynki. W tym celu w 

dniu 9 marca 2015 r. podpisana została z ENIA Lipotech S.L. z siedzibą w Madrycie ("ENIA") 

ramowa umowa dystrybucyjna, dotycząca dystrybuowania przez ENIA wszystkich produktów Spółki 

na rynkach zagranicznych (poza obszarem Unii Europejskiej). 

 

Równolegle Spółka kontynuowała prace związane przygotowaniami do wyposażenia fabryki w 

Mielcu w linie do wytwarzania produktów krwiopochodnych na bazie podpisanej w dniu 

18 listopada 2014 roku umowy transferu licencji i technologii z LFB Biomedicaments. 

 

Na podstawie umowy Spółka uzyskała wyłączną licencję w celu wytwarzania, wprowadzania na 

rynek(w Polsce i Uzbekistanie)  i dystrybucji produktów: 

 Albumina ludzka 

 Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego 

 czynnik von Willebrandta 

 czynnik VIII 

Podpisane powyższej umowy umożliwi realizację projektów związanych z uruchomieniem 

frakcjonowania osocza w zakładzie w Mielcu, który powstanie w wyniku realizacji trzech projektów 
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w ramach działania 4.4. "Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-

2013", tj. w wyniku realizacji projektów pn.: 

 "Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG". 

 "Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego 

czynnika von Willebrandta". 

 "Uruchomienie produkcji Albuminy dożylnej nowej generacji opartej o wielostopniowy 

proces inaktywacji wirusów". 

Spółka zamierza do końca 2015 r. zrealizować wyżej wymienione projekty. 

Spółka planuje uruchomienie zakładu frakcjonowania osocza w Mielcu na początku 2016 r. Pierwsze 

produkty wyprodukowane w zakładzie w Mielcu powinny trafić do sprzedaży pod koniec 2016 r. 

Realizacja powyższych projektów umożliwi dywersyfikację produkcji Spółki poprzez wdrożenie 

nowatorskiej technologii francuskiej firmy LFB Biomedicaments polegającej na produkcji 

innowacyjnych produktów osoczopochodnych w zakładzie w Mielcu. 

 

4 Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 

wpływ na osiągane wyniki finansowe 

W I kwartale 2015 kontynuowana była współpraca z LFB Biomedicaments we Francji w zakresie 

usługowego frakcjonowania osocza – rozpoczęto frakcjonowanie kolejnych partii (36 tys. litrów) 

osocza, a także zostały dostarczone wyroby gotowe. Zdarzenia te miały znaczący wpływ na wybrane 

pozycje aktywów i pasywów, a także wpłynęły na wzrost kosztów zużycia materiałów i koszt usług, 

przy neutralnym wpływie na wyniki finansowe.  

Znaczącym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe był spadek sprzedaży eksportowej 

Distreptazy co wynika głównie z przesunięć sprzedaży na II i III kwartał lub redukcji części 

zamówień, ze względu na napiętą sytuację na Ukrainie oraz deprecjację walut powiązanych z 

rublem. 

 

5 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta 

Działalność spółki nie podlega sezonowości ani cykliczności.  
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6 Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 

W trakcie prezentowanego okresu, Spółka nie dokonywała emisji kapitałowych papierów 

wartościowych. W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. Spółka nie dokonywała emisji, 

wykupu i spłaty nieudziałowych papierów wartościowych. 

 

7 Opis korekty błędów poprzednich okresów 

Nie wystąpiły błędy poprzednich okresów. 

 

8 Rozliczenia z tytułu spraw sądowych 

W okresie objętym niniejszym raportem nie miały miejsca istotne informacje rozliczenia z tytułu 

spraw sądowych. 

 

9 Wypłacone lub zadeklarowane dywidendy (łącznie lub w przeliczeniu na jedną akcję z 

podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane) 

Spółka nie dokonywała wypłaty dywidendy ani w okresie sprawozdawczym ani w okresie 

porównywalnym. Spółka nie zadeklarowała również wypłaty dywidendy. 

 

10 Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do 

uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

Odpisy aktualizujące zapasy (w tys. PLN)
stan na 

01.01.2014
wykorzystanie rozwiązanie zawiązanie

stan na 

31.12.2014

Odpis aktualizujący materiały 72 72

Odpis aktualizujący półprodukty i produkty w toku 26 26

Odpis aktualizujący produkty gotowe 187 172 359

Razem 285 0 0 172 457  
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11 Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów 

oraz odwróceniu takich odpisów 

(w tys. PLN)
stan na 

01.01.2014
wykorzystanie rozwiązanie zawiązanie

stan na 

31.12.2014

aktywa finansowe 421 421

rzeczowe aktywa trwałe 83 83

wartości niematerialne i prawne 0 0  
 

12 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 

Rezerwy na zobowiązania (w tys. PLN)
stan na 

01.01.2015
wykorzystanie rozwiązanie zawiązanie

stan na 

31.12.2014

Rezerwa na wycenę transakcji IRS 421 421

Rezerwa na wymianę LAKCID 30 30

Odsetki od zobowiązań handlowych 169 124 293

Rezerwa na podatek odroczony 174 9 164

Rezerwa na urlopy, odprawy i nagrody jubileuszowe 575 371

Razem 1 368 9 0 124 1 483  
 

13 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych  

W I kw. 2015 roku transakcje o istotnej wartości nie wystąpiły. 

 

14 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych 

W I kw. 2015 roku zakupy rzeczowych aktywów trwałych o istotnej wartości nie wystąpiły. 

 

15 Zmiana zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu 

zakończenia ostatniego roku obrotowego 

W okresie od zakończenie roku obrotowego 2014 r. nie nastąpiły zmiany zobowiązań warunkowych 

lub aktywów warunkowych. 

 

16 Istotne zdarzenia występujące po zakończeniu okresu śródrocznego nieujęte w 

sprawozdaniu śródrocznym 

W dniu 1 kwietnia 2015 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny 
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wydał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Spółki - NANOGY 5 % 

Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego. Zezwolenie dla produktu FORTALBIA 

zostało wydane w dniu 24 kwietnia 2015 roku. Dopuszczenie do obrotu tych produktu umożliwia 

Spółce rozpoczęcie ich sprzedaży w II kwartale 2015 roku. 

 

Jednym z kluczowych czynników wpływających na realizację sprzedaży nowych produktów jest 

wpisanie w dniu 16 kwietnia 2015 roku produktu NANOGY 5% na listę leków refundowanych 

(Szczegółowe informacje zawarte są w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku). 

 

17 Opis postępu prac w zakresie przygotowania do uruchomienia projektu przetwarzania 

osocza 

Inwestycja Spółki w zakresie uruchomienia frakcjonowania osocza w zakładzie w Mielcu jest 

realizowana w oparciu o trzy umowy na dofinansowanie projektów Spółki w ramach działania 4.4. 

"Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w 

innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013", tj. 

projektów: 

1. "Uruchomienie produkcji innowacyjnej immunoglobuliny dożylnej nowej generacji IGNG". 

2. "Wdrożenie trzystopniowej technologii inaktywacji wirusów do produkcji innowacyjnego 

czynnika von Willebrandta". 

3. "Uruchomienie produkcji Albuminy dożylnej nowej generacji opartej o wielostopniowy proces 

inaktywacji wirusów". 

 

Całkowity koszt realizacji powyższych projektów będzie wynosił ok. 234,54 mln PLN. 

Przedmiotowe inwestycje Spółka planuje sfinansować w formie dotacji w kwocie ok. 

96,07 mln PLN. Pozostałą kwotę w wysokości ok. 138,47 mln PLN konieczną do zrealizowania 

powyższych inwestycji Spółka zamierza sfinansować głównie ze środków obcych pozyskanych w 

formie emisji obligacji, kredytów inwestycyjnych, pożyczek, leasingu, a także kredytu kupieckiego. 

Aktualnie Spółka prowadzi rozmowy z podmiotami, które będą mogły zapewnić dłuższe 

finansowanie ww. inwestycji. 
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W dniu 18 listopada 2014 roku Spółka podpisała umowę transferu licencji i technologii z LFB 

Biomedicaments (szczegółowe warunki przedmiotowej umowy zostały przez Emitenta 

przedstawione w Prospekcie Emisyjnym Spółki sporządzonym w związku z zamiarem dopuszczenia 

i wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym GPW, który został opublikowany na stronie internetowej Emitenta w dniu 21 stycznia 

2015 r.). 

 

Na podstawie umowy Spółka uzyskała licencję w celu wytwarzania, wprowadzania na rynek (w 

Polsce i Uzbekistanie) i dystrybucji produktów: 

 Albumina ludzka 

 Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego 

 czynnik von Willebrandta 

 czynnik VIII 

Podpisane powyższej umowy umożliwi realizację projektów związanych z uruchomieniem 

frakcjonowania osocza w zakładzie w Mielcu. 

 

18 Pozostałe elementy raportu kwartalnego 

18.1 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy 

kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i 

zaniechania działalności 

W okresie objętym niniejszym raportem, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 r. nie miały 

miejsce żadne istotne zmiany w strukturze Emitenta. 

 

18.2 Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

W okresie sprawozdawczym nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań oraz 

wierzytelności, których pojedyncza lub łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych 

Emitenta. 
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18.3 Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami 

powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych 

warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazanie ich wartości 

W opinii Zarządu Spółki w okresie sprawozdawczym wszystkie transakcje z podmiotami 

powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych. 

 

18.4 Informacja o udzieleniu przez Emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu 

gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli 

łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość, co najmniej 

10% kapitałów własnych emitenta 

Emitent nie udzielał poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub 

jednostce zależnej od tego podmiotu, gdzie wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi 

równowartość, co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

18.5 Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 

niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

W dniu 6 lutego 2015 r. do magazynów Spółki dotarły, otrzymane w procesie frakcjonowania 

polskiego osocza należącego do Spółki, pierwsze partie kluczowego preparatu osoczopochodnego: 

Immunoglobulina ludzka (nazwa handlowa: NANOGY), a w dniu 18 marca 2015 r. do magazynów 

Spółki dotarły, otrzymane w procesie frakcjonowania polskiego osocza należącego do Spółki, 

pierwsze partie drugiego kluczowego preparatu osoczopochodnego: Albumina ludzka (nazwa 

handlowa: FORTALBIA 200mg/ml). Produkty te zostały wyprodukowane w ramach umowy o 

współpracy z LFB BIOMEDICAMENTS we Francji w zakresie usługowego frakcjonowania 

polskiego osocza. Ponadto w dniu 1 kwietnia 2015 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - 

Państwowy Zakład Higieny wydał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 

Spółki - NANOGY 5 % Immunoglobulina ludzka normalna do podania dożylnego. Zezwolenie dla 

produktu FORTALBIA zostało wydane w dniu 24 kwietnia 2015 roku. Dopuszczenie do obrotu tych 

produktu umożliwia Spółce rozpoczęcie ich sprzedaży w II kwartale 2015 roku. 
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Jednym z kluczowych czynników wpływających na realizację sprzedaży nowych produktów jest 

wpisanie w dniu 16 kwietnia 2015 produktu NANOGY 5% na listę leków refundowanych. 

Szczegółowe informacje zawarte są w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 roku. 

 

Rozpoczęcie sprzedaży produktów NANOGY i FORTALBIA powinno mieć istotny wpływ na 

prezentowane wyniki już od II kwartału 2015 roku. 

 

18.6 Prognozy finansowe 

W związku z tym, iż Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników 

finansowych za 2015 rok, nie zamieszcza w raporcie kwartalnym stanowiska odnośnie możliwości 

ich realizacji. 

 

18.7 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego, Emitent nie posiada jednostek zależnych 

i nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

 

 

Waldemar Sierocki 

Prezes Zarządu 

 

 

Lublin, 15 maja 2015 roku 
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