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I. CZĘŚĆ OGÓLNA  

I.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ JEDNOSTKĘ 

Pełna nazwa Jednostki: Stem Cells Spin S.A. 
Forma prawna: Spółka akcyjna 

Ulica: Teofila Lenartowicza 6 
Miejscowość: Wrocław 

Kod pocztowy: 51-140 
Poczta: Wrocław 
Telefon: +48 71 326 54 03 

Faks: +48 71 735 93 47 
Poczta elektroniczna: biuro@stemcellsspin.com.pl 

Adres www: www.stemcellsspin.com.pl 

Sąd rejestrowy: 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we 
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

Data wpisu do rejestru: 9 lutego 2011 
Numer wpisu do rejestru: 00000377470 

Regon: 020927052 
NIP: 8951944727 

Przedmiot działalności wg PKD 
21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów 
farmaceutycznych 

Kapitał podstawowy na dzień 
bilansowy 1 293 650,00 zł 

Kapitał własny (aktywa netto) 
na dzień bilansowy 4 916 817,38 zł 

Władze Jednostki 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada 
Nadzorcza, Zarząd 

 
I.1.1. Przedmiot działalności Spółki zgodnie ze statutem, zgłoszony do rejestru:  

I.1.1.1. PKD 21.20.Z  - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; 

I.1.1.2. PKD 21.10.Z – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; 

I.1.1.3. PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; 

I.1.1.4. PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych; 

I.1.1.5. PKD 47.73.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona  
w wyspecjalizowanych sklepach; 

I.1.1.6. PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając 
ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

I.1.1.7. PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych 
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

I.1.1.8. PKD. 72.11.Z. - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii; 

I.1.1.9. PKD.71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne 

I.1.1.10. PKD.70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej i zarządzania. 
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I.1.2. Rzeczywisty przedmiot działalności Spółki w okresie badanym:  

I.1.2.1. Hodowla komórek macierzystych MIC-1; 

I.1.2.2. Wytwarzanie substancji będących pochodną komórek MIC-1; 

I.1.2.3. Prace rozwojowe dotyczące technologii hodowli MIC-1 i wytwarzanych na ich 
bazie substancji oraz akumulacja i rozwój wiedzy w zakresie komórek MIC-1; 

I.1.2.4. Badanie właściwości i potencjalnych pól zastosowań dla produkowanych 
substancji biotechnologicznych; 

I.1.2.5. Opracowywanie produktów oraz proces ich badań aplikacyjnych i rejestracji; 

I.1.2.6. Sprzedaż produkowanych produktów i substancji biotechnologicznych; 

I.1.2.7. Komercjalizacja posiadanych wynalazków drogą udzielania licencji na 
wykorzystywanie know-how, patentów i znaków towarowych. 

I.1.3. Właściciele Spółki w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: 

Akcjonariusz  Udział w kapitale 
Spółki 

Udział głosów na Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy 

WDM Capital USA LLC 14,23% 12,58% 

Astoria Capital S.A. 11,60% 10,25% 
Dr Marek Cegielski Sp.  z o.o. 8,70% 12,30% 

Supra Inwest S.A. 7,73% 6,83% 
Infrakom Sp. z o.o. 4,60% 5,74% 

Filipex Enterprises Inc 2,85% 2,52% 
Tadeusz Dykiel 2,71% 2,39% 

Ireneusz Całkosiński 2,28% 2,66% 
Marek Bochnia 1,89% 3,35% 

Wojciech Dziewiszek 1,89% 3,35% 
Halina Dykiel 1,55% 1,37% 

BCD-M Sp. z o.o. 1,51% 2,66% 

Liwiusz Krawczyk 0,31% 0,27% 

Pozostali (akcje 
zdematerializowane) 

38,15% 33,73% 

Razem 100,0 100,0 

 

I.1.4. Zmiany w strukturze własności w badanym okresie i do dnia wydania opinii:  

I.1.4.1. Strukturę własności akcji na dzień rozpoczynający okres objęty badaniem 
przedstawiono w tabeli: 

Akcjonariusz  Udział w kapitale Spółki  Udział głosów na Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy 

Supra Invest S.A. 19,65% 17,37% 

Astoria Capital S.A. 11,60% 10,25% 

Janisław Muszyński 9,02% 7,98% 

Dr Marek Cegielski Sp. z o.o. 8,70% 12,30% 
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Akcjonariusz  Udział w kapitale Spółki  Udział głosów na Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy 

Infrakom Sp. z o.o. 4,60% 5,74% 

BCD-M Sp. z o.o. 2,67% 3,69% 

Wojciech Dziewiszek 3,19% 4,49% 

Marek Cegielski 3,42% 3,02% 

Marek Bochnia 3,19% 4,49% 

Ireneusz Całkosiński 2,71% 3,04% 

Pozostali (akcje 
zdematerialozowane)  

31,25% 27,63% 

Razem 100,00% 100,00% 

 

I.1.5. Zarząd Spółki w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego: 

I.1.5.1. Pan Grzegorz Smak – Prezes Zarządu; 

I.1.5.2. Pan Marek Cegielski – Wiceprezes Zarządu. 

I.1.6. Zmiany w Zarządzie Jednostki w badanym okresie oraz do dnia zakończenia 
badania: 

I.1.6.1. W dniu 8 stycznia 2015 roku Zarząd BCD-M Sp. z o.o. - akcjonariusza 
upoważnionego na mocy par. 12 ust.1 Statutu Spółki do ustalania składu Zarządu Stem 
Cells Spin. S.A., powołał Pana Grzegorza Smak na stanowisko Prezesa Zarządu  
w miejsce ustępującego z dniem 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Spółki Pana 
Janisława Muszyńskiego. 

I.2. INFORMACJA O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK POPRZEDNI  

I.2.1. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostało poddane badaniu przez biegłego 
rewidenta. Badanie przeprowadził Robert Szumlicz, biegły rewident nr 12374, działający  
w imieniu HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 3697. O sporządzonym 
sprawozdaniu finansowym za rok 2014 wydano opinię bez zastrzeżeń i uwag 
objaśniających. 

I.2.2. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 5/06/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku. 
 

I.2.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 7/06/2015 z dnia 30 
czerwca 2015 roku podjęło postanowienie, że strata netto za 2014 rok w kwocie 
171 126,92 zł złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego.  

I.2.4. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Jednostka złożyła w Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 10 
lipca 2015 roku. 
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I.3. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY I KLUCZOWEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

I.3.1. Badanie przeprowadziła firma HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-521, 
Warszawa), przy ul. Rakowieckiej 41/27 (nr 3697 na liście podmiotów uprawnionych do 
badania sprawozdań finansowych). W imieniu podmiotu uprawnionego badaniem kierował 
kluczowy biegły rewident Robert Szumlicz, nr w rejestrze - 12374. 

I.3.2. HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. została wybrana do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego uchwałą nr 4/11/2015 Rady 
Nadzorczej z dnia 30 listopada 2015 roku. Badanie przeprowadzono na podstawie umowy 
nr 009/Z/2015/SK zawartej w dniu 21 grudnia 2015 roku pomiędzy badaną Jednostką  
a HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

I.3.3. HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., kluczowy biegły 
rewident kierujący badaniem oraz inne osoby uczestniczące w badaniu spełniają wymogi 
określone w art. 56 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich 
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz  
o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649), dotyczące bezstronności i niezależności 
od badanej Jednostki. 

I.3.4. Badanie przeprowadzono w siedzibie Spółki w terminie od 9 do 23 maja 2016 roku. 

I.4. PODSTAWA PRAWNA PRZEPROWADZONEGO BADANIA  

I.4.1. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy w oparciu o: 

I.4.1.1. przepisy Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą o rachunkowości,  

I.4.1.2. krajowe standardy rewizji finansowej, wydane przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów w Polsce. 

I.5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO ŚCI I CEL BADANIA  

I.5.1. Celem badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku jest prawidłowe oraz 
rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy 
badanej Jednostki. 

I.5.2. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, 
sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą  
o rachunkowości oraz innymi obowiązującymi przepisami. 

I.5.3. Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, 
aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania 
przewidziane w ustawie o rachunkowości.  

I.5.4. Zarząd Spółki złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości 
sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz, iż pomiędzy dniem 
bilansowym a dniem zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpływać 
istotnie na sytuację finansową i majątkową Spółki, a które nie zostały ujęte w zbadanym 
sprawozdaniu finansowym. 
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I.5.5. Kierownictwo badanej Jednostki udostępniło żądane w czasie badania dane, 
informacje, wyjaśnienia i oświadczenia niezbędne do formalno-prawnej i merytorycznej 
oceny sprawozdania finansowego za 2015 rok. Nie wystąpiły ograniczenia zakresu 
badania. 

I.5.6. W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych 
posłużyliśmy się próbkami rewizyjnymi, na podstawie których wnioskowaliśmy  
o poprawności badanych pozycji. Badanie ograniczone do wybranych prób 
zastosowaliśmy również w odniesieniu do rozrachunków publiczno-prawnych,  
w związku, z czym mogą wystąpić różnice pomiędzy ustaleniami zawartymi w niniejszym 
raporcie a wynikami ewentualnych kontroli przeprowadzonych metodą pełną. 

I.5.7. Nie stanowiło przedmiotu badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogły 
stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego organy. 
Przedmiotem badania nie były również inne nieprawidłowości, które mogły wystąpić poza 
systemem rachunkowości badanej Jednostki.  

I.5.8. W trakcie badania nie stwierdziliśmy zjawisk w systemie rachunkowości 
wskazujących na istotne naruszenie prawa lub statutu Spółki. 

I.6. DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  

I.6.1. Zbadane sprawozdanie finansowe składa się z: 

I.6.1.1. Bilansu, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazującego po 
stronie aktywów i pasywów sumę: 21 157 131,51 złotych, 

I.6.1.2. Rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 
roku wykazującego zysk netto 746 398,38 złotych,   

I.6.1.3. Zestawienia zmian w kapitałach własnych za okres  od 1 stycznia 2015 roku do 
31 grudnia 2015 roku , wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę  
746 398,38 złotych, 

I.6.1.4. Rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 
grudnia 2015 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  
1 473 809,65 złotych, 

I.6.1.5. Informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia. 

I.6.2. Jednostka sporządziła sprawozdanie z działalności w roku obrotowym, które 
dołączyła do sprawozdania finansowego.  
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II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA  

II.1. BILANS  

 

Aktywa 
2015-12-31 2014-12-31 Dynamika 

2015/2014 
(%) tys. zł struktura 

(%) 
tys. zł struktura 

(%) 

A. AKTYWA TRWAŁE 19 640,9 92,8% 10 766,5 78,6% 82,4% 

     1. Wartości niematerialne i prawne 3 254,6 15,4% 869,6 6,3% 274,3% 

     2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 387,8 25,5% 2 693,5 19,7% 100,0% 

     3. Należności długoterminowe 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

     4. Inwestycje długoterminowe 0,0 0,0% 154,9 1,1% -100,0% 

     5. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 10 998,4 52,0% 7 048,5 51,5% 56,0% 

B. AKTYWA OBROTOWE 1 516,3 7,2% 2 932,2 21,4% -48,3% 

     1. Zapasy 276,7 1,3% 401,7 2,9% -31,1% 

     2. Należności krótkoterminowe 696,9 3,3% 509,3 3,7% 36,9% 

     3. Inwestycje krótkoterminowe 527,6 2,5% 2 003,0 14,6% -73,7% 

     4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 15,0 0,1% 18,2 0,1% -17,3% 

Aktywa razem :           21 157,1 100,0% 13 698,6 100,0% 54,4% 

  

Pasywa 
2015-12-31 2014-12-31 Dynamika 

2015/2014 
(%) tys. zł struktura 

(%) 
tys. zł struktura 

(%) 

A. KAPITAŁ WŁASNY 4 916,8 23,2% 4 170,4 30,4% 17,9% 

     1. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 293,7 6,1% 1 293,7 9,4% 0,0% 

     2. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość ujemna) 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

     3. Udziały (akcje) własne (wielkość 
ujemna) 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

     4. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 876,8 13,6% 3 047,9 22,2% -5,6% 

     5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

     6. Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

     7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

     8. Zysk (strata) netto 746,4 3,5% -171,1 -1,2% -536,2% 

     9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 16 240,3 76,8% 9 528,2 69,6% 70,4% 

     1. Rezerwy na zobowiązania 0,0 0,0% 6,0 0,0% -100,0% 

     2. Zobowiązania długoterminowe 5 285,1 25,0% 0,0 0,0% 0,0% 

     3. Zobowiązania krótkoterminowe 519,3 2,5% 1 901,4 13,9% -72,7% 

     4. Rozliczenia międzyokresowe 10 435,9 49,3% 7 620,8 55,6% 36,9% 

Pasywa razem :  21 157,1 100,0% 13 698,6 100,0% 54,4% 
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II.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

Wyszczególnienie 
01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 Dynamika 

2015/2014 
(%) tys. zł struktura (%) tys. zł struktura (%) 

  1. Przychody netto ze sprzedaży 1 882,6 100,0% 595,0 100,0% 216,4% 

  2. Koszty działalności operacyjnej 1 071,8 56,9% 660,6 111,0% 62,2% 

  3. Zysk (strata) ze sprzeda ży 810,8 43,1% -65,6 -11,0% -1335,7% 
  4. Pozostałe przychody 
operacyjne 16,0 0,9% 4,3 0,7% 276,8% 

  5. Pozostałe koszty operacyjne 17,7 0,9% 92,4 15,5% -80,9% 

  6. Zysk (strata) z działalno ści 
operacyjnej 809,2 43,0% -153,8 -25,8% -626,3% 

  7. Przychody finansowe 5,2 0,3% 7,4 1,2% -29,0% 

  8. Koszty finansowe 19,8 1,1% 24,7 4,2% -19,8% 

       - w tym odsetki  17,6 0,9% 22,9 3,8% -23,0% 

  9. Zysk (strata) z działalno ści 
gospodarczej 794,6 42,2% -171,1 -28,8% -564,3% 

10. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

     - zyski nadzwyczajne 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

     - straty nadzwyczajne 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

11. Zysk (strata) brutto 794,6 42,2% -171,1 -28,8% -564,3% 

12. Podatek dochodowy 48,2 2,6% 0,0 0,0% 0,0% 
12. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększ. 
straty) 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0% 

14. Zysk / Strata netto 746,4 39,6% -171,1 -28,8% -536,2% 
 
 

II.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH UPROSZCZONY 

Wyszczególnienie 
01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014 Dynamika 

2015/2014 
(%) tys. zł struktura (%) tys. zł struktura (%) 

  1. Wynik finansowy 746,4 100,0% -171,1 100,0% -536,2% 

  2. Korekty razem 74,1 9,9% 602,0 -351,8% -87,7% 
  3. Przepływy z działalno ści 
operacyjnej 820,5 109,9% 430,9 -251,8% 90,4% 
  4. Wpływy z działalności 
inwestycyjnej 154,9 20,7% 8,5 -5,0% 1727,6% 

  5. Wydatki na działalności 
inwestycyjnej -10 122,7 -1356,2% -6 508,8 3803,5% 55,5% 
  6. Przepływy z działalno ści 
inwestycyjnej -9 967,8 -1335,5% -6 500,4 3798,6% 53,3% 
  7. Wpływy z działalności 
finansowej 7 991,1 1070,6% 913,3 -533,7% 775,0% 

  8. Wydatki na działalności 
finansowej -317,6 -42,6% -38,4 22,4% 727,2% 
  9. Przepływy z działalno ści 
finansowej 7 673,5 1028,1% 874,9 -511,2% 777,1% 
  10. Przepływy pieni ężne netto 
razem -1 473,8 -197,5% -5 194,7 3035,6% -71,6% 
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II.4. ANALIZA WSKA ŹNIKOWA  

II.4.1. Wskaźniki rentowności  

Wskaźnik Formuła wska źnika Zalecane  2015 2014 2013 

Rentowność sprzedaży Wynik na sprzedaży/Przychody ze 
sprzedaży 

max 
43,1% -11,0% -41,7% 

Rentowność brutto sprzedaży 
Wynik brutto/Przychody ze 

sprzedaży max 
42,2% -28,8% -37,7% 

Rentowność netto sprzedaży Wynik netto/Przychody ze sprzedaży max 39,6% -28,8% -37,7% 

Rentowność netto aktywów 
Wynik netto/Średnia wartość 

aktywów ogółem max 
4,3% -1,3% -3,4% 

Rentowność netto kapitału 
własnego 

Wynik netto/Średnia wartość kapitału 
własnego bez zysku 

max 
17,9% -3,9% -6,9% 

 
II.4.2. Wskaźniki płynności finansowej 

 

Wskaźnik Formuła wska źnika Zaleca
ne 2015 2014 2013 

Płynność bieżąca 

(Zapasy + należności krótkoterminowe + środki 
pieniężne + rozliczenia międzyokresowe 

generujące wpływy gotówkowe)/(Zobowiązania 
krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe 

generujące wydatki) 

1,4-2,0 

2,89 1,53 1,92 

Płynność szybka 

(Należności krótkoterminowe + krótkoterminowe 
aktywa finansowe + rozliczenia międzyokresowe 
generujące wpływy gotówkowe)/(Zobowiązania 
krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe 

generujące wydatki) 

0,8-1,0 

2,36 1,32 1,78 

Pokrycie zobowiązań 
handlowych 
należnościami 

(Należności z tytułu dostaw i 
usług/Zobowiązania z tytułu dostaw i usług >1,0 

0,15 0,08 1,45 

 

II.4.3. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów 
 

Wskaźnik Formuła wska źnika Zaleca
ne 2015 2014 2013 

Obrotowość aktywów 
Przychody ze sprzedaży/Średnia wartość 

aktywów ogółem max 
0,1 0,0 0,1 

Obrotowość 
rzeczowego majątku 
trwałego 

Przychody ze sprzedaży/Średnia wartość 
rzeczowego majątku trwałego 

max 
0,5 0,4 8,3 

Rotacja zapasów 
materiałów w dniach 

(Średnia wartość materiałów*365)/(Koszty 
zużycia materiałów + wartość sprzedanych 

materiałów) 
min 

21,6 41,9 78,6 

Rotacja zapasów 
półproduktów i 
produkcji w toku w 
dniach 

(Średnia wartość półproduktów i produkcji w 
toku*365)/Koszty działalności operacyjnej 

min 

74,5 176,4 118,3 

Rotacja wyrobów 
gotowych w dniach 

(Średnia wartość wyrobów 
gotowych*365)/Koszty działalności operacyjnej 

min 
18,4 49,7 38,2 

 
II.4.4. Wskaźniki finansowania działalności 

Wskaźnik Formuła wska źnika Zaleca
ne 2015 2014 2013 

Finansowanie kapitałem 
własnym 

Kapitał własny/Pasywa ogółem >30% 
23,2% 30,4% 37,0% 

Pokrycie zobowiązań 
kapitałem własnym 

Kapitał własny/Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania >45% 

30,3% 43,8% 58,7% 

Pokrycie aktywów 
długoterminowych kapitałem 
długoterminowym 

Długoterminowe pasywa/(Aktywa trwałe + 
Należności o wymagalności pow. 12m.) >100% 

104,7% 109,6% 321,0% 

Trwałość źródeł 
finansowania Długoterminowe pasywa/Pasywa ogółem max 

97,2% 86,1% 94,1% 
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II.5. KOMENTARZ DO CZĘŚCI ANALITYCZNEJ  

II.5.1. Działalność Spółki w badanym roku koncentrowała się, przede wszystkim, na: 

II.5.1.1. Realizacji projektu pn „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie 
surowców otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych”, 
współfinansowanego przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie 
badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ oraz ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Łączna wartość projektu wynosi 64 939 002,00 
zł, Spółka realizuje go w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu 
pełniąc funkcję lidera. Zasadniczym celem projektu jest opracowanie czterech 
prototypów wyrobów medycznych oraz budowa linii demonstracyjnej (pilotażowej) 
służącej do produkcji wyrobów medycznych, surowców, a docelowo również produktów 
leczniczych na bazie komórek MIC-1. Planowany termin zakończenia projektu – 30 
czerwca 2016. 

II.5.1.2. Realizacji projektu „Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich 
izolacji do badań podstawowych” finansowanego w ramach osi priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Regionalny system innowacji, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013. Cele projektu, którego łączna wartość wyniosła 2 329 800,36 zł zostały osiągnięte, 
co potwierdziła kontrola Marszałka Województwa Podkarpackiego przeprowadzona  
w grudniu 2015 roku. 

II.5.1.3. Wdrażaniu koncepcji współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie 
komercjalizacji posiadanych wynalazków. W ramach tych działań Spółka podpisała 
umowy licencyjne, na mocy których udostępniła powiązanej personalnie Spółce 
Medcervin Sp. z o.o. licencje na wykorzystywanie know-how produkcyjnego, znaków 
towarowych oraz patentów chroniących wynalazek dotyczący komórek MIC-1.  

II.5.1.4. Rozszerzaniu ochrony patentowej wynalazku dotyczącego komórek 
macierzystych MIC-1, na rynkach światowych; 

II.5.1.5. Aktywnym poszukiwaniu nowych rynków zbytu dla kosmetyków oraz 
weterynaryjnych środków pielęgnacyjnych. 

II.5.2. Najistotniejszą część aktywów trwałych stanowiły koszty realizowanych prac 
rozwojowych oraz koszty rejestracji patentów prezentowane w pozycji długoterminowych 
rozliczeń międzyokresowych. Wzrost tej pozycji bilansowej odzwierciedla akumulację 
wiedzy na temat procesów hodowli komórek macierzystych oraz metod ich gospodarczego 
wykorzystania.  

II.5.3. W ramach realizacji projektu pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na 
bazie surowców otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych” kontynuowano 
prace związane z budową linii demonstracyjnej (tj. wyspecjalizowanego laboratorium 
badawczo-produkcyjnego) spełniającego wymagane prawem normy związane z produkcją 
surowców medycznych, wyrobów medycznych, a w przyszłości produktów leczniczych. 
Nakłady związane z tym zadaniem zaprezentowano w bilansie w pozycji „Środki trwałe  
w budowie”.  

II.5.4. Wśród aktywów obrotowych dominowały, krótkoterminowe należności  
(z przeważającym udziałem kwoty naliczonego podatku od towarów i usług) oraz 
pochodzące z otrzymanego dofinansowania, środki pieniężne na rachunkach bankowych. 

II.5.5. Podstawowym źródłem finansowania majątku były otrzymane środki pomocowe.  
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II.5.6. Spółka pozyskała dodatkowe źródła finansowania w postaci długoterminowych 
pożyczek o łącznej wartości 5 250 000,00 zł. Otrzymane środki wykorzystano przede 
wszystkim na opłacenie wkładu własnego realizowanych projektów rozwojowych. 

II.5.7. Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży wynikał w główniej mierze  
z udzielenia licencji na wykorzystywanie know-how, patentów oraz znaków towarowych. 
Efektem realizacji umów licencyjnych był również wzrost sprzedaży produktów Spółki na 
rzecz licencjobiorcy. Operacje te wpłynęły na poprawę rentowności, płynności oraz 
efektywności gospodarowania majątkiem. 

II.5.8. Strumień środków pieniężnych wydatkowanych na działalność inwestycyjną 
pochodził w przeważającej mierze z otrzymanego dofinansowania oraz zaciągniętych 
pożyczek. 

II.6. OCENA ZASADNOŚCI ZAŁOŻENIA KONTYNUOWANIA DZIAŁALNO ŚCI 

II.6.1. W wyniku przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, w tym analizy 
sytuacji finansowej Jednostki, nie stwierdziliśmy zagrożenia kontynuacji działalności w roku 
następnym po badanym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, bądź 
istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 

 

III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA  

III.1. OCENA PRAWIDŁOWOŚCI SYSTEMU RACHUNKOWOŚCI 

III.1.1. Jednostka posiada dokumentację wymaganą przepisami art. 10 ustawy 
o rachunkowości zatwierdzoną przez Zarząd Spółki. 

III.1.1.1. Zasady (polityka) rachunkowości stosowane są w sposób zasadny i ciągły. 

III.1.1.2. Kierownictwo Jednostki zapewniło w istotnych aspektach porównywalność 
danych finansowych za wszystkie okresy zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym. 

III.1.2. Księgi rachunkowe na dzień 1 stycznia 2015 roku zostały prawidłowo otwarte na 
podstawie zatwierdzonych sald końcowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.  

III.1.3. Księgi rachunkowe prowadzone są z użyciem systemu komputerowego Comarch 
Optima w zakresie księgi głównej, dziennika, ksiąg pomocniczych oraz zestawienia 
obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych. 

III.1.4. Księgi rachunkowe prowadzone są w sposób rzetelny, sprawdzalny i bieżący  
a dokonane w nich zapisy są właściwie powiązane z dowodami księgowymi oraz 
sprawozdaniem finansowym. 

III.1.5. Dokumentacja operacji gospodarczych jest prawidłowa i spełnia wymogi ustawy  
o rachunkowości. 

III.1.6. Stosowane metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu przetwarzania ich 
przy pomocy komputera są wystarczające dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. 

III.1.7. Dokumentacja księgowa, księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe są 
chronione w sposób wystarczający. 
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III.1.8. Za wyjątkiem rzeczowych składników majątku trwałego, które nie zostały poddane 
spisowi z natury oraz należności z tytułu dostaw i usług, które nie były inwentaryzowane 
drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald, Jednostka przeprowadziła 
inwentaryzację składników aktywów i pasywów zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie 
o rachunkowości i prawidłowo rozliczyła w księgach wyniki inwentaryzacji. 
Przeprowadzone przez nas procedury oglądu wybranej próby środków trwałych oraz 
niezależne potwierdzenie sald należności potwierdziły istnienie i prawidłowość wykazania 
w sprawozdaniu aktywów trwałych oraz należności. 

III.2. OCENA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ  

III.2.1. Kierownik Jednostki jest odpowiedzialny za ustanowienie i stosowanie zasad  
i procedur kontroli wewnętrznej oraz utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej. 

III.2.2. Planując i przeprowadzając badanie sprawozdania finansowego wzięliśmy pod 
uwagę procedury systemu kontroli wewnętrznej, w takim zakresie jaki był konieczny w celu 
określenia naszych procedur niezbędnych do wydania opinii z badania sprawozdania 
finansowego.  

III.2.3. Celem naszego badania nie było wyrażenie kompleksowej opinii na temat 
funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.    

III.3. OCENA I CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOW EGO  

III.3.1. Na podstawie przeprowadzonych procedur badawczych, dokonanych w dużej 
mierze metodą wyrywkową, oceniliśmy wykazane w bilansie salda w istotnych aspektach 
jako realne oraz przychody i koszty jako ujęte w istotnych aspektach zgodnie z zasadą 
memoriału i współmierności. 

III.3.2. Wartości niematerialne i prawne 

III.3.2.1. Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych i prawnych na dzień 
bilansowy były koszty zakończonych prac rozwojowych oraz aktywowane koszty 
związane z uzyskaniem ochrony patentowej. 

III.3.2.2. Wzrost wartości bilansowej tej pozycji aktywów Spółki wiązał się z 
zakończeniem realizacji projektu pod nazwą „Pozyskiwanie farmaceutyków drogą 
analizy chemicznej i ich izolacji do badań podstawowych” finansowanego w ramach 
osi priorytetowej I - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3.- 
Regionalny system innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 -2013.  

III.3.2.3. Zgodnie z polityką rachunkowości Spółki zakończenie realizacji prac 
rozwojowych  skutkuje zmianą ich prezentacji w bilansie. Trwające prace rozwojowe 
są bowiem ujmowane (do momentu zakończenia ich realizacji) w pozycji 
długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

III.3.2.4.  Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oparta jest o stawki 
uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności tych aktywów, przy czym dla 
wartości niematerialnych i prawnych, które wykorzystywane są na potrzeby 
prowadzonych prac rozwojowych, przyjęto zasadę aktywowania odpisów 
amortyzacyjnych i ujmowania ich jako zwiększenia wartości prowadzonych prac. 
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III.3.2.5. Na podstawie informacji uzyskanych od Spółki nie stwierdziliśmy 
występowania wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły przydatność 
ekonomiczną i które wymagałyby objęcia odpisem aktualizującym wartość. 

III.3.3. Rzeczowe aktywa trwałe. 

III.3.3.1. Spółka w prawidłowy sposób ustala wartość początkową nabywanych 
środków trwałych. 

III.3.3.2. Środki trwałe amortyzowane są z uwzględnieniem przewidywanego okresu 
ekonomicznej użyteczności (stosowana jest jednakowa stawka amortyzacyjna dla 
celów bilansowych i podatkowych). Stawki amortyzacyjne nie zostały formalnie 
zweryfikowane. 

III.3.3.3. Nie stwierdziliśmy występowania urządzeń nieużywanych lub takich, które  
z innych powodów powinny być objęte odpisem aktualizującym. 

III.3.3.4. Środki trwałe w budowie obejmowały nakłady związane z realizacją zadania 
inwestycyjnego polegającego na stworzeniu wyspecjalizowanego laboratorium 
badawczo-produkcyjnego. Na dzień bilansowy wartość poniesionych nakładów 
wyniosła  5 295,5 tys. zł.  

III.3.4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 

III.3.4.1.1.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe dotyczą wydatków 
związanych z realizowanymi pracami rozwojowymi oraz z rozszerzeniem ochrony 
posiadanych przez Spółkę patentów na inne kraje. 

III.3.1. Zapasy. 

III.3.1.1. Zapasy zostały poddane spisowi z natury według stanu na dzień bilansowy. 
Uczestniczyliśmy w wybranych spisach z natury. Przebieg obserwowanych spisów 
oceniamy jako prawidłowy. W księgach rozliczono stwierdzone różnice 
inwentaryzacyjne. 

III.3.1.2. Spółka właściwie ustala wartość początkową nabywanych składników 
zapasów. 

III.3.1.3. Dokonaliśmy analizy okresu przydatności zapasów do gospodarczego 
wykorzystania. W wyniku przeprowadzonej procedury i uzyskanych wyjaśnień nie 
stwierdziliśmy potrzeby dokonania istotnych odpisów aktualizujących wartość 
zapasów ze względu okres zalegania. 

III.3.1.4. Nie stwierdziliśmy, by istotne pozycje zapasów zostały po dniu bilansowym 
zbyte poniżej ich wyceny bilansowej. 

III.3.2. Należności krótkoterminowe. 

III.3.2.1. Przeprowadziliśmy procedurę niezależnego potwierdzenia wybranych sald 
należności z tytułu dostaw i usług, według ich stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. 
Potwierdziliśmy w ten sposób 54,0% wartości należności wykazanych w bilansie. 

III.3.2.2. Po dniu bilansowym Spółka otrzymała spłaty stanowiące 53,7% wartości 
należności wykazanych w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2015 roku.  

III.3.2.3. Należności z tytułu podatków obejmowały przede wszystkim kwoty 
naliczonego podatku od towarów i usług i zostały rozliczone do dnia zakończenia 
naszego badania. 
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III.3.3. Środki pieniężne. 

III.3.3.1. Saldo środków pieniężnych w bankach zostało potwierdzone przez banki na 
dzień bilansowy. 

III.3.3.2. Środki pieniężne o wartości 391,8 tys. zł (74,4% salda środków pieniężnych) 
stanowiły środki o ograniczonej możliwości dysponowania - przeznaczone na 
realizację dotowanych projektów inwestycyjnych.    

III.3.4. Rozliczenia międzyokresowe czynne. 

III.3.4.1. Uznajemy za uzasadnione rozliczanie w czasie tytułów określonych w nocie 
nr 1.10 informacji dodatkowej. Przyjęto właściwy okres rozliczania. 

III.3.5. Kapitał własny. 

III.3.5.1. Wartość aktywów netto Spółki na dzień bilansowy wynosiła 4 916 817,38 zł  
i zwiększyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o wartość wypracowanego w 2015 
roku zysku netto w kwocie 746 398,38 zł. 

III.3.5.2. Strata netto za rok 2014, zgodnie z uchwałą nr 7/06/2015 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2015 roku, została pokryta 
kapitałem zapasowym.  

III.3.5.3. Nie stwierdzono błędów lub zmian polityki rachunkowości na tyle istotnych, 
by wymagały ujęcia bezpośrednio w kapitałach własnych, z pominięciem wyniku 
finansowego okresu. 

III.3.5.4. Zmiany kapitałów własnych prawidłowo zaprezentowano w zestawieniu 
zmian w kapitałach własnych. 

III.3.6. Rezerwy na zobowiązania.  

III.3.6.1. Nie stwierdziliśmy występowania sporów sądowych wymagających 
utworzenia rezerwy. 

III.3.6.2. Dokonaliśmy oszacowania wartości rezerwy na niewykorzystane urlopy   
metodami zbliżonymi do metod aktuarialnych. Oszacowana wartość rezerwy z tego 
tytułu wyniosła 28,2 tys. zł. Zarząd odmówił ujęcia tej rezerwy  
w kosztach argumentując, że nie wpłynie ona istotnie na wartość sumy bilansowej  
i wynik roku obrotowego. Ze względu na nieistotność odstąpiliśmy od proponowania 
korekty tej pozycji sprawozdania. 

III.3.7. Zobowiązania finansowe. 

III.3.7.1. Zobowiązania finansowe przedstawione w bilansie wynikają z zaciągniętych  
w 2015 roku długoterminowych pożyczek. 

III.3.7.2. Spółka poprawnie wyliczyła i zaksięgowała wartość należnych odsetek.  

III.3.7.3. Potwierdziliśmy niezależnie wartość otrzymanych pożyczek. 

III.3.7.4. Zobowiązanie z tytułu pożyczek mają charakter zobowiązań 
długoterminowych. 

III.3.8. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 

III.3.8.1. Przeprowadziliśmy procedurę niezależnego potwierdzenia wybranych sald 
zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Potwierdziliśmy w ten 
sposób zobowiązania stanowiące 83,0% bilansowej wartości zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług. Zbadana próbka potwierdziła, że zobowiązania są w istotnych 
aspektach kompletne i ujawnione w prawidłowej wysokości. 
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III.3.8.2. Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych wynikają ze 
złożonych deklaracji podatkowych i zostały prawidłowo zinwentaryzowane. 

III.3.9. Przychody i koszty. 

III.3.9.1. Wyrywkowa weryfikacja potwierdziła w istotnych aspektach kompletność, 
właściwą prezentację i wycenę kosztów i przychodów wykazanych w rachunku 
zysków i strat. 

III.4. OCENA INFORMACJI DODATKOWEJ  

III.4.1. Informacja dodatkowa składająca się z wprowadzenia do sprawozdania 
finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień zawiera kompletne dane zgodne  
z wymogami Ustawy o rachunkowości i zgodne ze stanem faktycznym. 

III.5. OCENA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNO ŚCI JEDNOSTKI 

III.5.1. Do sprawozdania finansowego dołączono Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku. Informacje zawarte w tym 
sprawozdaniu z działalności pochodzące ze zbadanego przez nas sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku są z nim zgodne. 
Sprawozdanie z działalności Spółki w istotnych aspektach spełnia wymagania art. 49 ust.2 
Ustawy o rachunkowości. 
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IV. UWAGI KOŃCOWE 

IV.1. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA  

IV.1.1. Otrzymaliśmy pisemne oświadczenie Zarządu Spółki, w którym Zarząd stwierdził, 
że nie posiada wiedzy o jakichkolwiek naruszeniach prawa lub przepisów, które powinny 
być uwzględnione przy sporządzaniu sprawozdania finansowego lub mogłyby stanowić 
podstawę do uwzględnienia kosztów lub strat. 

IV.2. WYKORZYSTANIE PRAC NIEZALE ŻNYCH SPECJALISTÓW  

IV.2.1. W trakcie naszego badania nie korzystaliśmy z wyników prac żadnych 
zatrudnionych przez nas niezależnych specjalistów. 
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Warszawa, dnia 23 maja 2016 roku.  
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