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I. Pismo Zarządu Spółki BIOGENED S.A. do Akcjonariuszy 

 

 Szanowni Państwo, 

 mamy przyjemność przedstawić Raport Roczny Spółki BIOGENED S.A. za rok 2017.  

Działania Spółki w roku 2017, podobnie jak w latach poprzednich,  skoncentrowane były zarówno na 
rozbudowywaniu marki dermokosmetyków Dermedic, jak również na realizacji przedsięwzięć, dzięki 
którym wzrastała rozpoznawalność  marki. 

Skuteczne wykorzystanie nowoczesnych narzędzi  w zakresie sprzedaży i marketingu zaowocowało  
wzrostem udziału produktów Dermedic na rynku  dermokosmetyków oraz pozwoliło  wypromować 
kluczowe produkty w poszczególnych kategoriach portfolio.  

Dział badawczo-rozwojowy we współpracy ze środowiskiem medycznym wdrożył nowe produkty 
dermokosmetyczne, w tym innowacyjne preparaty do pielęgnacji włosów CAPILARTE oraz linię 
produktów dedykowanych dojrzałej skórze wrażliwej w okresie okołomenopauzalnym  OILAGE. 

 Rosnące zaufanie wśród konsumentów zaowocowało przyznaniem marce nagród i wyróżnień.  W roku 
2017 marce Dermedic przyznano prestiżowe tytuły:  

-  Qltowy Kosmetyk 2017, magazynu „Kosmetyki” dla linii szamponów Capilarte, 
-  Super Produkt 2017, „Świat Kobiety” dla linii Capilarte, 
-  Hit Kosmetyczny 2017, „Dobre Rady” dla szamponu wzmacniającego Capilarte, 
-  TOP Avanti 2017, magazynu „Avanti” dla szamponu kojącego Capilarte, 
- Prix de Beaute 2017, magazynu „Cosmopolitan” w kategorii „Nutrikosmetyki i kosmetyki” dla 
Preparatu do ciała intensywnie natłuszczającego Linum Emolient,   
- Doskonałość Roku 2017 magazynu „Twój Styl”, w kategorii kosmetyki apteczne pielęgnacja ciała dla 
Preparatu do ciała intensywnie natłuszczającego Linum Emolient, 
- Kosmetyk Wszech Czasów, portalu Wizaż.pl dla Serum nawadniającego twarz, szyję i dekold Hydrain3 
Hialuro. 
 
Dzięki udziałowi w targach i wystawach: Cosmoprof w Bolonii, Dubai Derma w Dubaju,  Beauty World 
Middle East (BWME) w Dubaju, Cosmoprof w Hong Kongu, nawiązaliśmy współpracę z nowymi 
odbiorcami zagranicznymi i dystrybutorami produktów dermokosmetycznych.  

 Pragniemy podziękować Państwu za wsparcie i zaufanie, dzięki którym sukcesywnie  
realizujemy zamierzone cele biznesowe. Czynimy wszystko, by kontynuować obraną strategię Spółki i 
wzmacniać jej pozycję na rynku. 

Dziękujemy Akcjonariuszom, Pracownikom i Partnerom Biznesowym.  

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Rocznym Spółki BIOGENED S.A. za rok 2017. 

 
Licząc na Państwa dalszą współpracę 

Prezes Zarządu        Wiceprezes Zarządu 

                    Andrzej Grzegorzewski     Barbara Biegańska 
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II. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego 

sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz z danymi 

porównywalnymi. 

Wyszczególnienie 

PLN EUR 

01.01.2017 

- 

31.12.2017 

01.01.2016 

- 

31.12.2016 

01.01.2017 

- 

31.12.2017 

01.01.2016 

- 

31.12.2016 

Przychody ze sprzedaży 33 573 110,75 28 614 645,03 8 049 368,42 6 468 048,15 

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 281 629,42 2 308 213,54 786 791,68 521 748,09 

Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej 

2 735 842,54 2 729 194,52 655 935,78 616 906,54 

Zysk (strata) brutto 1 566 318,46 1 556 059,07 375 534,89 351 731,25 

Zysk (strata) netto 1 001 156,46 1 026 432,07 240 033,68 232 014,48 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 

5 900 514,35 -843 410,36 1 414 686,12 -190 644,29 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 

-3 987 274,40 -5 992 860,55  -955 974,59 -1 354 624,90 

Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej 

-1 904 315,97  7 193 485,81 -456 571,96 1 626 013,97 

Przepływy pieniężne netto razem 8 924,98 357 214,90 2 139,82 80 744,78 

Aktywa trwałe 38 143 349,86 37 201 062,52 9 145 112,53 8 408 920,10 

Aktywa obrotowe 41 187 819,95 39 560 596,17 9 875 043,74 8 942 268,57 

Należności długoterminowe 1 321 288,13 1 329 608,16 316 787,30 300 544,34 

Należności krótkoterminowe 17 167 725,26 18 235 198,65 4 116 072,13 4 121 880,35 

Kapitał własny 51 571 047,98 50 594 943,52 12 364 489,19 11 436 470,05 

Kapitał podstawowy 24 563 190,00 22 563 190,00 5 889 182,19 5 100 178,57 

Zobowiązania krótkoterminowe 9 177 729,61 9 200 253,71 2 200 419,48 2 079 623,35 

Zobowiązania długoterminowe 16 628 040,17 15 352 678,66 3 986 679,17 3 470 316,15 

 

Sposób przeliczenia wybranych danych na walutę EURO: 

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP 

obowiązującego na dzień bilansowy 

31.12.2017r. = 4,1709 PLN 

31.12.2016r. = 4,4240 PLN 
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III. Wybrane dane finansowe spółki zależnej nieobjętej konsolidacją     

zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania 

finansowego za rok 2017 wraz z danymi porównywalnymi  

Spółka posiada udziały w następujących podmiotach gospodarczych:  

Biogalla Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr KRS 0000315509, w której Biogened S.A. posiada 500 (słownie: pięćset) udziałów o 

wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 50.000 

zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. 

Spółka nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości, jej dane są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust.1 ustawy. 

 

Wyszczególnienie 

PLN EUR 

01.01.2017 

- 

31.12.2017 

01.01.2016 

- 

31.12.2016 

01.01.2017 

- 

31.12.2017 

01.01.2016 

- 

31.12.2016 

Przychody ze sprzedaży 0,00 3 315,98 0,00 749,54 

Zysk (strata) brutto -69 993,70 -114 498,82 -16 781,44 -25 881,29 

Zysk (strata) netto -69 993,70 -114 498,82 -16 781,44 -25 881,29 

Kapitał własny 1 187 436,08 1 257 429,78 284 695,41 284 229,15 

Kapitał podstawowy 50 000,00 50 000,00 11 987,82 11 301,99 

 

 

Sposób przeliczenia wybranych danych na walutę EURO: 

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP 

obowiązującego na dzień bilansowy 

31.12.2017r. = 4,1709 PLN 

31.12.2016r. = 4,4240 PLN 
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IV. Roczne zbadane sprawozdanie finansowe za rok 2017.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT ROCZNY ZA 2017 ROK                                                                                                                             
BIOGENED S.A. 

7 
 

 
BIOGENED S.A. 

91-342 ŁÓDŹ UL.POJEZIERSKA 99 

 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok 

  

 

1. Dane jednostki: 
 

Nazwa:    BIOGENED Spółka Akcyjna 
 
Siedziba: ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź 
 
Podstawowy przedmiot działalności: produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 
 
Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego  

         Rejestru Sądowego KRS 0000273505 

NIP 947-18-56-923 

REGON 472338733  
   
 
 2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.        
   

3. W skład spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 

sprawozdania finansowe.   

 
 4. Spółka jest jednostką dominującą.   
 

5. Sprawozdanie finansowe przedstawia dane finansowe za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 

roku oraz dane porównywalne obejmujące poprzedni rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 

31.12.2016 roku.  

   
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na 

istnienie zagrożeń jej kontynuowania w dającej się przewidzieć przyszłości.  

   
 7. Przyjęte zasady rachunkowości 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2017 są zgodne 

z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z 

późn.zm.): 

 
a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie 

w kwocie netto, tj. cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. 
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Przyjęto do stosowania metodę liniową amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych. 

Amortyzacja ustalona jest według ekonomicznej użyteczności środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

Środki trwałe niskocenne oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł umarzane są 

jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania. 

Rzeczowe aktywa trwałe używane na podstawie umów leasingu finansowego amortyzowane są 

według zasad przyjętych dla środków trwałych oraz wnipr. 

       
b) Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości kosztów pozostających w związku z ich nabyciem 

lub wytworzeniem. 

  
c) Dla rzeczowych składników aktywów obrotowych stosuje się ewidencję ilościowo wartościową. 

Materiały i towary wycenia się w cenach nabycia, wyroby gotowe w cenach ewidencyjnych z 

uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistym kosztem wytworzenia. 

Na dzień bilansowy wycena wyrobów gotowych i towarów nie może być wyższa od cen sprzedaży 

netto tych składników. 

Produkcję w toku wycenia się na poziomie kosztów materiałów bezpośrednich i kosztów wytworzenia 

 
d) Należności wycenia się według kwot wymagających zapłaty po uwzględnieniu dokonanego odpisu 

aktualizującego ich wartość. 

 
e) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. 

 
f) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą aktywowanych kosztów okresów. 

Czas i sposób rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów i wynosi od 24 do 120 

miesięcy. 

 
g) Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

 
h) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. 

 
i)  Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. 

 
8. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 

 
9. W roku 2017 nie nastąpiły zmiany zasad rachunkowości, które miałyby istotny wpływ na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy.  
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10. W sprawozdaniu finansowym za 2017 rok nie występują zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, brak 

również znaczących zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w 

sprawozdaniu 

   

 

 Łódź dnia 30.03.2018 r.                                       

 BIOGENED S.A. 
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V. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BIOGENED S.A. W 2017 ROKU 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łódź, dnia 30 marca 2018 rok 
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Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, Zarząd jest zobowiązany 

zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności jednostki w roku obrotowym, 

obejmującego istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę 

uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 

 

Sprawozdanie z działalności jednostki obejmuje następujące części: 

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a 

także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

2. Przewidywany rozwój jednostki. 

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 

5. Akcje własne. 

6. Oddziały i zakłady jednostki. 

7. Instrumenty finansowe. 

 

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA 

  

 

Łódź, dnia 30 marca 2018 roku 
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I. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym,  

a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 

Informacje ogólne o Spółce 

Biogened SA jest polską firmą z ponad 65-letnim doświadczeniem na rynku farmaceutycznym i 

kosmetycznym. Wieloletnie zgłębianie wiedzy technologicznej i medycznej przy udziale wybitnych 

specjalistów  dermatologów pozwoliło Spółce stać się ekspertem w dziedzinie rozwiązywania wielu 

problemów skóry. W Spółce opracowuje i produkuje się, doskonale tolerowane przez skórę wrażliwą, 

dermokosmetyki - DERMEDIC. To produkty wspierające lekarzy dermatologów w codziennej praktyce 

lekarskiej, dostępne dla każdego konsumenta w kanale aptecznym. Własny dział naukowo  - badawczy 

pozwala podążać za innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie pielęgnacji skóry, co jest priorytetem 

w strategii rozwoju brandu. DERMEDIC to dermokosmetyki uznawane przez odbiorców na całym 

świecie. 

Wizytówka Spółki 

Nazwa:      BIOGENED S.A. 

Przedmiot działalności:   produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych   

PKD     20.42.Z 

Forma prawna przedsiębiorstwa:  Spółka Akcyjna 

Organ rejestrowy:    Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,  

     XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS:     0000273505 

NIP:     947-18-56-923 

REGON:    472338733 

Adres:     ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź 

Adres strony internetowej:  www.biogened.pl  

Adres poczty elektronicznej:  manager@biogened.pl 

Kapitał zakładowy:   24 563 190,00  zł 

 

Zarząd 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu 

wchodzi: 

Andrzej Grzegorzewski – Prezes Zarządu 

Barbara Biegańska – Wiceprezes Zarządu 

http://www.biogened.pl/
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Rada Nadzorcza 

Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady 

Nadzorczej wchodzą: 

Urszula Grzegorzewska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Sebastian Kostecki, 

Anna Kowalska, 

Elżbieta Mikołajczak, 

Andrzej Możyszek. 

 

Akcjonariat 

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę zawiadomieniami na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy  

z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 106 z 

późn. zm.)  oraz art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 

z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.), na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu, 

lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji BIOGENED S.A. przedstawiała się w następujący 

sposób: 

Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2017 roku 

Akcjonariusz   Liczba akcji Udział 

w kapitale 

Liczba 

głosów 

na WZA 

Udział w 

głosach 

na WZA 

Life Science Technologies N.V. 907 050 36,93 % 907 050 36,93 % 

ENRAV Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty Aktywów Niepublicznych 

 

726 546 

 

29,58 % 

 

726 546 

 

29,58 % 

 

Bioniq Limited  

 

400 000 

 

16,28 % 

 

400 000 

 

16,28 % 

 

Vivaro Capital Sp. z o.o. 

 

200 000 

 

 

8,14 % 

 

200 000 

 

8,14 % 

Pozostali akcjonariusze 222 723 9,07 % 222 723 9,07 % 

Łącznie 2 456 319 100,00% 2 456 319 100,00% 
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II. Przewidywany rozwój Spółki BIOGENED S.A. 

Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie znaczącej pozycji wśród producentów w sprzedaży 

dermokosmetyków na rynku polskim oraz dążenie, by marka Dermedic stała się liderem w kilku 

kategoriach rynkowych na rynku dermokosmetycznym. 

O sukcesie w realizacji założonego celu decydować będzie przede wszystkim koncentracja wszelkich 

działań na rozwoju marki, stała obecność w mediach, wzmocnienie sił sprzedażowych zarówno w kraju, 

jak i na rynkach eksportowych, silny, profesjonalny zespół pracowników i współpracowników 

tworzących markę, w tym przedstawiciele świata nauki, dermatologii, alergologii, pediatrii, 

biotechnologii oraz własny, twórczy dział rozwoju z zapleczem i pracownikami z kilkudziesięcioletnim 

doświadczeniem w zakresie technologii  produktów dermokosmetycznych. 

III. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

Dermedic to marka dermokosmetyków stworzona na bazie doświadczeń dermatologów, 

kosmetologów i biotechnologów. Przy opracowywaniu receptur produktów dermokosmetycznych, 

Spółka wykorzystuje najnowsze trendy w dermatologii, stosując się do wytycznych EADV (European 

Academy of Dermatology and Venerology) dotyczących kierunków w pielęgnacji i leczeniu skóry. 

Wyspecjalizowana kadra od lat zgłębia wiedzę i regularnie prowadzi badania naukowe nad 

innowacyjnością produktów, dzięki czemu dermokosmetyki Dermedic zawierają unikalne kompozycje 

składników aktywnych, dobroczynnie i bezpiecznie działających na skórę wrażliwą. Kompleksowość 

badań zapewnia niezależne laboratorium badawcze gwarantujące jakość i bezpieczeństwo 

preparatów. Liczne testy kliniczne i konsumenckie potwierdzają skuteczność produktów marki 

Dermedic. 

W roku 2017 Spółka złożyła do Urzędu Patentowego RP zgłoszenie patentowe  „Kompleksu 

Pilotantum” (P.420986). Stanowi on kombinację trzech składników, które m.in. hamują działanie 

dihydrotestosteronu, odpowiadającego za wypadanie, poprawiają ukrwienie mieszka włosowego i 

przyspieszają wzrost łodygi. Kompleks Pilotantum włączono do linii szamponów leczniczych Capilarte. 

 

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 

Spółka na dzień 31 grudnia 2017 roku dysponowała majątkiem o wartości 79 331 169,81 PLN. Uległ on 

zwiększeniu w roku 2017, w stosunku do roku 2016 - o 3,34%. W 65,00% sfinansowany był kapitałami 

własnymi Spółki (51 571 047,98 PLN). 35,00% wartości majątku Spółki finansowały środki obce 

(kredyty bankowe, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania). Stanowiły one łącznie kwotę 27 760 121,83 

PLN. Ich udział w 2016 roku w stosunku do roku 2015 wzrósł o 6,08%. Działalność Spółki w 2017 roku 

przyniosła efekt w postaci uzyskania za sprzedaży przychodów w wysokości 33 573 110,75 PLN, zysku 

brutto na poziomie 1 566 318,46 PLN oraz zysku netto w kwocie 1 001 156,46 PLN. 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania sytuacja finansowa Spółki nie uległa istotnym 

zmianom i w ocenie Zarządu jest dobra. 

Zarząd Spółki przewiduje, że w roku 2018 nastąpi dalszy rozwój Spółki, co wymiernie przełoży się na 

sytuację finansową w 2018 roku. 
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V. Akcje własne. 

W roku 2018 Spółka nie nabywała oraz nie zbywała akcji własnych. 

VI. Oddziały i zakłady jednostki. 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów). 

VII. Instrumenty finansowe. 

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń ryzyka. 

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki: 

1. Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym. 

Przychody Spółki realizowane są na rynku polskim i są zależne od czynników makroekonomicznych 

charakteryzujących krajową gospodarkę. Ewentualna zmiana sytuacji makroekonomicznej, w tym  

w szczególności zmiana dynamiki PKB, stopy inflacji, poziomu deficytu budżetowego, poziomu stóp 

procentowych i stopy bezrobocia oraz niestabilność polskiej waluty mogą wpływać na realizację 

założonych przez Spółkę celów strategicznych oraz na osiągane wyniki finansowe. 

2. Ryzyko związane z działalnością podmiotów konkurencyjnych. 

Sektory gospodarki, na których działa Spółka, charakteryzują się zarówno relatywnie wysokimi 

marżami, jak i dużym potencjałem wzrostu. Na rynku zaobserwować można silną konkurencję,  tak 

pośród przedsiębiorstw krajowych, jak i zagranicznych. Nie można wykluczyć pojawienia się nowych 

produktów, czy też zmiany strategii marketingowej już istniejących, które dotychczas nie zaliczały się 

do konkurencji bezpośredniej. Ryzyko nasilenia się konkurencji występuje zarówno ze strony 

podmiotów krajowych, jak i zagranicznych. Taka sytuacja mogłaby spowodować pogorszenie 

przychodów ze sprzedaży i udziału Spółki w rynku, czy też osiąganej rentowności. 

3. Ryzyko związane z tendencjami na rynku dermokosmetyków. 

Działalność Spółki wymaga znacznej elastyczności w dostosowywaniu się do potrzeb rynkowych oraz 

aktualnie panujących na nim tendencji. Każda seria dermokosmetyków wprowadzanych na rynek  musi 

być bardzo starannie przygotowana i połączona z przeprowadzeniem właściwej kampanii 

marketingowej. Istnieje potencjalne ryzyko, iż podejmowane przez Spółkę działania marketingowe nie 

będą równie skuteczne, co działania podejmowane przez podmioty konkurencyjne.  

4. Ryzyko związane ze zmiennością otoczenia prawnego.  

Przepisy prawa w Polsce ulegają  dość częstym zmianom. Zmieniają się także interpretacje prawa oraz 

praktyka jego stosowania. Normy prawne mogą podlegać zmianom na korzyść przedsiębiorców, lecz 

mogą także powodować negatywne skutki. Ewoluujące normy prawne, a także odmienne ich  

interpretacje, zwłaszcza w odniesieniu do prawa podatkowego, norm regulujących prowadzenie 

działalności gospodarczej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, czy też regulacji  

z zakresu papierów wartościowych, mogą wywołać negatywne konsekwencje dla Spółki. Szczególnie 

częste i niebezpieczne są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości  

w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze opodatkowania.  
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Badając pozycję spółki na rynku oraz jej wewnętrzną sytuację finansową, nie występuje zagrożenie 

kontynuowania przez nią działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

Łódź, dnia 30 marca 2018 roku 

 

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA 
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VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

 

Zarząd Spółki oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok 

obrotowy 2017 i dane porównywalne za rok obrotowy 2016 sporządzone zostały zgodnie  

z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Biogened S.A. oraz jej wynik finansowy, a także Sprawozdanie Zarządu 

z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki,  

w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

W imieniu Zarządu Spółki: 

  

 

Zarząd Spółki oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Kancelaria 

Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 

246 lok. 1, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod 

numerem wpisu na listę KIBR 4009, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego 

Biogened S.A. za rok obrotowy 2017, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd 

oświadcza, iż biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełnia 

warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa krajowego. 

 

W imieniu Zarządu Spółki: 

 



RAPORT ROCZNY ZA 2017 ROK                                                                                                                             
BIOGENED S.A. 

36 
 

 

VII. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA 

ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BIOGENED SA ZA ROK 

OBROTOWY 2017 
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