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1. Wartości niematerialne i prawne 

  

Koszty zakończonych                

prac rozwojowych                
w toku wytwarzania 

Koszty 

zakończonych              
prac rozwojowych Patent 

Inne wartości 

niematerialne                    
i prawne Razem 

Wartość brutto na 
01.01.2019 r. 1 127 290,01 735 665,30 150 000,00 204 620,00 2 217 575,31 

Zwiększenie z tytułu 
nabycia i 

wytworzenia 1 128 211,51                            -                                -       304 000,15 1 432 211,66 

Wartość brutto na 

31.12.2019 r. 2 255 501,52 735 665,30 150 000,00 508 620,15 3 649 786,97 

      
      

Umorzenie na 

01.01.2019 r.                             -       91 958,16 132 500,00 52 999,58 277 457,74 

Zwiększenie z tytułu 

planowego 
umorzenia                             -       73 566,53 19 416,00 52 449,00 145 431,53 

Umorzenie na 
31.12.2019 r.                             -       165 524,69 151 916,00 105 448,58 422 889,27 

      
Wartość netto na 

01.01.2019 r. 1 127 290,01 643 707,14 17 500,00 151 620,42 1 940 117,57 

Wartość netto na 

31.12.2019 r. 2 255 501,52 570 140,61 -1 916,00 403 171,57 3 226 897,70 

 

Grupa w Wartościach niematerialnych i prawnych , w pozycji Koszty zakończonych prac rozwojowych ujęła koszty niezakończonych prac 

rozwojowych wynoszących odpowiednio: 
- na dzień 31.12.2018 roku – 1.127.290,01 zł 

- na dzień 31.12.2019 roku – 2.535.501,67 zł 
 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

  
Środki trwałe                     w 
budowie 

Urządzenia techniczne                        
i maszyny Inne środki trwałe Razem 

Wartość brutto na 
01.01.2019 r. 463,05 85 059,29 23 109,76 108 632,10 

Zwiększenie z tytułu 
nabycia 

 

0,00   0,00 

Wartość brutto na 
31.12.2019 r. 463,05 85 059,29 23 109,76 108 632,10 
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Umorzenie na 
01.01.2019 r.                             -       59 269,29 10 784,54 70 053,83 

Zwiększenie z tytułu 

planowego umorzenia                             -       9 816,69 

 

9 816,69 

Umorzenie na 

31.12.2019 r.                             -       69 085,98 10 784,54 79 870,52 

     
Wartość netto na 

01.01.2019 r. 463,05 37 706,14 12 325,22 87 693,29 

Wartość netto na 

31.12.2019 r. 463,05 15 973,31 12 325,22 28 761,58 

 

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, 

dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 

Na podstawie umowy najmu Grupa korzysta z lokalu przy ul. Krakowskiej 141-155 we Wrocławiu. Zarząd nie posiada informacji o wartości 
początkowej wynajmowanego lokalu. 

 Zawarta została również umowa najmu lokalu. 

4. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska 

W okresie sprawozdawczym Grupa poniosła nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 1 432 211,66 zł, z czego 1 128 211,51 zł 
dotyczyło kosztów zakończonych prac rozwojowych w trakcie wytwarzania. 

W 2018 r. zostały poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w wysokości 1.097.545,31 zł, z czego 1.011.840,89 zł dotyczyło kosztów 
zakończonych prac rozwojowych w trakcie wytwarzania Grupa zarówno w bieżącym, jaki poprzednim roku obrotowym nie ponosiła nakładów na 
ochronę środowiska. 

5. Koszty zakończonych prac rozwojowych, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonych w art. 44b ust. 10 oraz 

art. 33 ust. 3 

W 2019 r. Grupa poniosła dodatkowe nakłady na prace rozwojowe rozpoczęte w 2017 r., które na 31 grudnia 201 r. w kwocie 115.449,12 r. były 
wykazane w bilansie jako dodatkowa pozycja wartości niematerialnych i prawnych "Koszty prac rozwojowych w trakcie wytwarzania". Prace 
rozwojowe na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zostały zakończone. Łączna wartość nakładów poniesionych w 2019 r. to 1.408.211,66 zł, z czego część 
została zrefundowana w ramach dotacji "Szybka Ścieżka". 

W 2017 r. Grupa poniosła dodatkowe nakłady na prace rozwojowe rozpoczęte w 2016 r. Łączna wartość dodatkowych nakładów poniesionych w 
2017 r. to 75.033,31 zł. Prace rozwojowe zostały oddane do używania we wrześniu 2017 r. Zarząd określił okres ekonomicznej użyteczności tych 
prac rozwojowych na 10 lat, dlatego przyjęto 10% stawkę amortyzacji bilansowej. 

6. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

Nie dotyczy. 

 

7. Inwestycje długoterminowe 

 

7.1 Inwestycje długoterminowe w jednostkach niepowiązanych 

 W 2019 r. inwestycje długoterminowe w jednostkach niepowiązanych nie wystąpiły 

8. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 

W poprzednim roku obrotowym utworzono odpis aktualizujący wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego do wysokości 
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 1.552.487,00 zł. W bieżącym roku sprawozdawczym nie utworzono odpisów 
aktualizujących  

9. Odpis aktualizujący wartość zapasów 

W bieżącym roku obrotowym nie utworzono odpisu aktualizującego wartość zapasów. 
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10. Należności krótkoterminowe 

10.1 Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od jednostek niepowiązanych 

Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych 

 

Stan na 31 grudnia 2018 r.          9 628,88 

Zwiększenie z tytułu utworzenia odpisu         4 165,18 

Stan na 31 grudnia 2019 r.          14 371,34 

 

10.2 Pozostałe rozrachunki krótkoterminowe z jednostkami niepowiązanymi 

Główne pozycje składające się na saldo pozostałych rozrachunków krótkoterminowych z jednostkami niepowiązanymi 

 

    
2019-12-31 2018-12-31 

Kaucja z tytułu umowy najmu lokalu   26 548,63 26 548,63 

Pozostałe    58 260,55 284 197,25 

    84 809,18 310 745,88 

 

 

11. Inwestycje krótkoterminowe 

 

11.1 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

 

    2019-12-31 2018-12-31 

Środki na rachunkach bankowych   2 046 589,02 541 044,31 

Środki w kasie                           -                                -       

    2 046 589,02 541 044,31 

 

12. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

    2019-12-31 2018-12-31 

Ubezpieczenia majątkowe   13 508,19 22 813,20 

Utrzymanie domeny i serwera   185,28 1 376,26 

VAT naliczony do odliczenia w kolejnym okresie   28 174,49 

Inne    14 510,09 575,23 

    28 203,56 52 939,18 
 

 

 

 

13. Kapitał własny 

13.1 Kapitał podstawowy 

 

Uchwałą z dnia 4 kwietnia 2019 r. Zarząd jednostki dominującej postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego jednostki dominującej z kwoty 
632.883,40 zł do kwoty 682.883,40 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o 
wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

 

  2019-12-31 2018-12-31 

Akcje serii A  512 500,00 512 500,00 

Akcje serii B  70 383,40 70 383,40 

Akcje serii C  35 700,00 35 700,00 

Akcje serii D  14 300,00 14 300,00 

Akcje serii E  50 000,00  

  682 883,40 632 883,40 
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Struktura własności kapitału podstawowego na 31 grudnia 2019 r. 

Nazwa podmiotu Liczba akcji Udział (%) 
Liczba głosów                   

na WZA Udział (%) 

Patrycja Wizińska - Socha 1 358 550 19,89% 924 550 13,37% 

Leonarto Funds SCSp 695 293 10,18% 709 000 10,26% 

Anna Skotny 583 750 8,55% 583 750 8,44% 

Deutsche Balaton AG 500 000 7,32% 583 750 8,44% 

Pozostali 3 691 241 54,05% 4 111 534 59,48% 

 6 828 834 100% 6 912 584 100% 

 

Struktura własności kapitału podstawowego na 31 grudnia 2018 r. 

Liczba głosów 
Nazwa podmiotu Liczba akcji Udział (%] na WZA Udział (%] 

Patrycja Wizińska - Socha 924 550 14,61% 924 550 14,61% 

Leonarto Sp. z o.o. 709 000 11,20% 709 000 11,20% 

Anna Skotny 583 750 9,22% 583 750 9,22% 

Pozostali 4 111 534 64,97% 4 111 534 64,79% 

 6 328 834 100% 6 328 834 100% 

 

 

14. Rezerwy na zobowiązania 

 

14.1 Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania 

Rezerwa na 

    Rezerwa na  
niewykorzystane urlopy 

Rezerwa na                
koszty audytu 

Rezerwa na                
usługi księgowe Razem 

Stan na 01.01.2019 r.  124 526,08            26 000,00                     12 000,00     162 526,08 

Wykorzystanie                             -                  26 000,00                     12 000,00              38 000,00     
Rozwiązanie  0,00                           -                                      -       0,00 

Utworzenie  33 103,47 0,00 0,00 33 103,47 

Stan na 31.12.2019 r. 157 629,55 0,00 0,00 157 629,55 

 

15. Rozliczenia międzyokresowe bierne 

    
2019-12-31 2018-12-31 

Przychody przyszłych okresów - program Go To Brand  0,00 179 042,63 

Przychody przyszłych okresów - program Szybka Ścieżka  1 483 347,41 545 361,00 
    1 483 347,41 724 403,63 

 

Na 31 grudnia 2019  r. Grupa korzysta z dofinansowania na podstawie poniższych umów zawartych w 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014-2020. 
 

Podmiot udzielający Program Projekt 
Okres kwalifikowalność i 
kosztów 

Kwota 
dofinansowania 

Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

GO TO BRAND 
Internacjonalizacja innowacyjnego systemu 
telemedycznego firmy NESTMEDIC na rynkach 
międzynarodowych 

01.07.2017 r. 

- 30.06.2019 r. 
514 029,00 

Narodowe Centrum 

Badań i 

Rozwoju 

Szybka Ścieżka 
Telemedyczny system Pregnabit nowej 
generacji do zdalnego monitorowania 
dobrostanu płodu 

01.06.2017 r. 

- 30.06.2020 r. 
4 958 888,98 

 

16. Zobowiązania zabezpieczone na majątku Grupy 

Zarówno w bieżącym, jak i w poprzednim roku obrotowym Grupa nie posiadała zobowiązań zabezpieczonych na jej majątku. 

17. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Grupę gwarancje i poręczenia, także wekslowe 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień 31 grudnia 2018 r. Grupa posiadała dwa weksle in blanko dotyczące umów dotacyjnych w ramach 
programu "Szybka Ścieżka" i "Go To Brand". Dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa posiadała weksel in blanko wystawiony do umowy 
pożyczki zawartej z Leonarto Sp. z o.o. 
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18.  Inne umowy nieuwzględnione w bilansie 

9 lipca 2018 r. Grupa zawarła umowę z Leonarto Sp. z o.o. na odnawialny, wielocelowy limit pożyczkowy do maksymalnej kwoty 5.000.000,00 zł. 
Odsetki od pożyczki naliczane są według stopy procentowej 10%. W 2018 r. Grupa w ramach przyznanego limitu zaciągnęła pożyczkę w łącznej 
kwocie 600.000,00 zł, która została w całości spłacona do dnia bilansowego 

19  Struktura rzeczowa i terytorialna sprzedaży 

 

    

01.01.2019 - 
31.12.2019 

01.01.2018 - 
31.12.2018 

Przychody ze sprzedaży urządzeń Pregnabit  
  

Kraj    287 850,59 50 320,00 

Eksport                             -                              -       
    287 850,59 50 320,00 
      

Przychody z najmu urządzeń oraz platformy Pregnabit   

Kraj    30 241,92 19 402,96 

Eksport               24 810,81                            -       
    55 052,73 19 402,96 
    

  
Przychody z tytułu usług medycznych   
Kraj    80 895,00 47 722,31 

Eksport                             -                              -       
    80 895,00 47 722,31 
    

  
Przychody z tytułu pozostałych usług   
Kraj    50 412,38            1 842,86     

Eksport                             -                              -       
    

50 412,38            1 842,86     

Przychody ze sprzedaży materiałów   

Kraj    
               121,92     

Eksport                             -                              -       
    

0,00               121,92     
    

    

Przychody netto ze sprzedaży   
474 210,70 119 410,05 

 

20 Koszty usług obcych 

    

01.01.2019 - 
31.12.2019 

01.01.2018 - 
31.12.2018 

Usługi doradztwa gospodarczego i wsparcia sprzedaży  935 924,32 962 145,08 

Usługi prawne  79 180,73 194 424,34 

Usługi w zakresie PR i komunikacji  84 330,72 347 027,32 

Leasing i najem  203 924,24 263 635,65 

Usługi księgowe, audytowe  224 190,00 273 598,62 

Usługi informatyczne  26 170,55 133 484,15 

Usługi rekrutacyjne  3 246,90 99 996,00 

Usługi telekomunikacyjne   45 432,72 32 656,90 

Wsparcie przy pozyskaniu dotacji  0,00 65 570,91 

Usługi dotyczące projektu Go Global  36 900,78 0,00 

Usługi dotyczące projektu Horizon 2020                           -       0,00 

Pozostałe  270 020,91 178 547,52 

    1 909 321,87 
2 551 

086,49 

21 Pozostałe koszty rodzajowe 

    01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018 

Podróże służbowe i udziały w targach   153 192,45 247 674,81 

Koszty reklamy i reprezentacji  209 320,31 190 171,27 

Ubezpieczenia majątkowe  30 518,69 44 796,81 

Koszty dotyczące poprzedniego roku                           -       0,00 

Pozostałe  29 729,71 5 582,35 
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    422 761,16 488 225,24 

 
22 Przychody z tytułu dotacji 

   01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018 

Wykorzystana dotacja w ramach programu:   
                             -       0,00 

Polskie Mosty Technologiczne  64 800,00 0,00 
Go To Brand   2 380,00 334 986,37 
Szybka Ścieżka  20 195,04 17 592,11 

   87 375,04 352 578,48 
 

23 Pozostałe przychody operacyjne 

Główną pozycją składającą się na wartość pozostałych przychodów operacyjnych są przychody z tytułu podnajmu lokalu. 

24 Pozostałe koszty operacyjne 

W grudniu 2019 r. w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stanów magazynowych  Grupa stwierdziła niedobory na magazynie w łącznej 
wartości 124.147,26 zł, które uznano za niezawinione. 

25  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - środków trwałych, zapasów, należności 

W bieżącym roku Grupa utworzyła odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych w łącznej kwocie 4.165,18 zł, które zostały 
odniesione w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.  

W poprzednim roku Grupa utworzyła odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych w łącznej kwocie 9.628,88 zł, które 
zostały odniesione w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Dodatkowo na trwałe spisano w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych należności o łącznej wartości 18.764,82 zł. Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych oraz 
zapasów.  
 

26 Przychody finansowe z tytułu odsetek 

    01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018 

Otrzymane odsetki z tytułu udzielonych pożyczek  0,00            2 742,39     

Otrzymane odsetki od środków na rachunku bankowym  6 676,05 5 334,31 

Naliczone odsetki od udzielonych pożyczek                           -       0,00 

    6 676,05 8 076,70 

 

27 Koszty finansowe z tytułu odsetek 

    01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018       

Zapłacone odsetki od otrzymanej pożyczki  19 292,61 3 500,00 

Naliczone odsetki od obligacji serii A  77 846,19  

Pozostałe odsetki   116,03 474,32 

    97 254,83 3 974,32 

 

28 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 

zaniechania w roku następnym 

W bieżącym roku obrotowym Grupa nie zaniechała i w kolejnym roku nie planuje zaniechania żadnego rodzaju działalności. Nie przewiduje się 
zmniejszenia zakresu działania Grupy w kolejnym roku. 

29 Podatek Dochodowy 

29.1 Podatek dochodowy w części bieżącej 

 

Kalkulacja w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym 

 

29.2 Odroczony podatek dochodowy 

 
Grupa w bieżącym roku nie liczyła podatku dochodowego odroczonego. 



NESTMEDIC NESTMEDIC S.A. 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

7 

 

 

    
01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018 

Ujemne różnice przejściowe: 
   

Rezerwa na niewykorzystane urlopy 
 

 124 526,08 
Rezerwa na usługi księgowe, audytowe 

 

 38 000,00 
Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników 

 15 914,92 
Składki ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w roku następnym  22 692,47 
Odpis aktualizujący wartość należności 

 

 9 628,88     
0,00 210 762,35     

  
Strata podatkowa do rozliczenia: 

   

Strata podatkowa z 2016 r. 
 

 1 046 196,31 
Strata podatkowa z 2017 r. 

 

 4 157 974,03 
Strata podatkowa z 2018 r.  

 

 3 111 588,72     
0,00 8 315 759,06     

  
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowgo 

 
0,00 1 620 040,00       

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

                         -                              -             

Odpis aktualizujący wartość aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

 

0,00 1 620 040,00       

Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

0,00 0,00       

Zmiana stanu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 
części odniesionej na wynik 

 

0,00 0,00       

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 
części odniesionej na wynik 

 

0,00 0,00       

Wpływ na wynik finansowy 
 

                         -                              -       
 

30 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 

Zarówno w bieżącym, jak i poprzednim roku obrotowym nie wystąpiły w Grupie przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub incydentalne. 

 

31 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie 

Na 31 grudnia 2018 r. wartość środków trwałych w budowie wynosiła 19.062.,49 zł. 

Na 31 grudnia 2019 r. wartość środków trwałych w budowie wynosiła 463,05 zł. 

32 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 

W bieżącym oku obrotowym nie wystąpiły odsetki oraz różnice kursowe, które powiększały cenę nabycia lub koszt wytworzenia produktów. 

33 Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w podziale na grupy zawodowe 

 
Przeciętny stan zatrudniania w bieżącym roku obrotowym 

Kobiety Mężczyźni Razem 

 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 

7,92 

■ 

6,55 

■ 

14,47 

■ 
  7,92 6,55 14,47 

 

Przeciętny stan zatrudniania w poprzednim roku obrotowym 

Kobiety Mężczyźni Razem 

 Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 

8 

■ 

4 

■ 

12 

■ 

  8 4 12 

 

Grupa zawierała również umowy cywilno-prawne, w tym umowy zlecenie i umowy o współpracę z osobami prowadzącymi działalność 
gospodarczą. 
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34 Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy 

  
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 

Badanie ustawowe jednostkowego i skonsolidowanego  SF 28 000,00 26 000,00 

Inne usługi atestacyjne - - 

Usługi doradztwa podatkowego - - 

  28 000,00 26 000,00 

 

Wynagrodzenie zaprezentowane w kwocie netto. 

35 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w 

skład organów zarządzających, nadzorujących oraz administrujących 

    01.01.2019 - 31.12.2019 01.01.2018 - 31.12.2018 

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów:    

- zarządzających (na podstawie powołania)  324 014,74 140 569,30 

- zarządzających (na podstawie umów o współpracy)  40 880,00 420 998,54 

- nadzorujących    81 760,00 126 695,24 

- administrujących              20 829,91                            -       

    467 484,65 688 263,08 

 

 

36 Kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających, nadzorujących oraz administrujących 

Zarówno w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r., jak i w roku poprzednim Grupa nie udzieliła osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających, nadzorujących oraz administrujących kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze. 

 

37 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

Grupa nie podejmowała wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji. 

38 Transakcje z jednostkami powiązanymi 

38.1 Stan rozrachunków z jednostkami powiązanymi na dzień bilansowy 

 

Stan na 31.12.2019 r Należności Zobowiązania 

Deutsche Balaton AG                                               -       4 363 496,19  

z tytułu dostaw i usług  -  - 

z tytułu obligacji  - 4 363 496,19  

 -  4 363 496,19  

 

 

Stan na 31.12.2018 r Należności Zobowiązania 

Deutsche Balaton AG                                               -       -  

z tytułu dostaw i usług  -  - 

z tytułu obligacji  -  - 

 1 095 018,86  -  
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38.2 Przychody z transakcji z Jednostkami powiązanymi 

Nie dotyczy 

38.3 Koszty transakcji z Jednostkami powiązanymi 

 

Za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Podmiot Odsetki od obligacji 

Deutsche Balaton AG                            77 849,00     

  77 849,00  

 
Za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 nie wystąpiły transakcje podlegające raportowaniu. 

 

39 Połączenie spółek handlowych 

W ciągu roku Grupa nie połączyła się z inną spółką handlową. 

40 Informacja o umowach zawartych na warunkach innych niż rynkowe 

Zarówno w bieżącym, jak i poprzednim roku obrotowym Grupa nie zawarła umów na warunkach innych niż rynkowe. 

41 Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym 

Uchwałą z dnia 7 marca 2019 r. Zarząd Nestmedic S.A. postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 632.883,40 zł do kwoty 
682.883,40 zł. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł 
każda. Emisja akcji serii E została w całości skierowana do Deutsche Balaton AG z siedzibą w Heidelbergu. 

42 Informacja o dokonanych w roku obrotowym zmianach zasad (polityki) rachunkowości 

W bieżącym roku obrotowym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, które wywierałyby istotny wpływ na 
sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Spółki. 

43 Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania za rok poprzedzający 

ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

W danych porównawczych za 2018 rok skorygowano wartość należności krótkoterminowych o kwotę 26548,63 zł która została 
wykazana w danych za 2018 r. w należnościach długoterminowych. Jest to kaucja za lokal, która w związku z zawartą umową 
najmu w 2018r powinna być traktowana jako długoterminowa należność. W 2019 wartość ta jest prezentowana w innych 
należnościach krótkoterminowych, na dzień 31.12.2019 termin zakończenia umowy najmu przypada w przeciągu kolejnego roku 
kalendarzowego. 

Dodatkowo zmieniono metodologię prezentacji i ujmowania kwot związanych z dotacją w związku z czym skorygowano zapisy 
dotyczące umownej kwoty przyznanej dotacji  w wysokości 4.958.888,98 zł. Zmiana ta spowodowała zmianę w 2018 pozycjach: 

-Inne należności krótkoterminowe prezentowane w aktywach bilansu o kwotę 4.395.935,39 zł  

- Inne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe prezentowane w pasywach bilansu o kwotę 4.395.935,39. 

 

 

44 Informacja o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane 

do wartości niematerialnych i prawnych 

Grupa w bieżącym roku nie ponosiła kosztów związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane do 
wartości niematerialnych i prawnych. 

45 Kursy przyjęte do wyceny 

Na dzień bilansowy nie dokonano wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych.  

46 Liczba oraz wartość papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów 

wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają  

Grupa w drugiej połowie 2019 wyemitowała obligacje zamienne na akcje serii G z terminem zapadalności na 31 lipca 2024 roku 

oprocentowane w wysokości 6,5% w skali roku, przy czym płatność odsetek nastąpi w dniu wykupu obligacji  : 

Rodzaj papieru wartościowego  Podmiot  Ilość  Wartość  Przyznane prawa 

Obligacje  Deutsche Balaton AG 
28571 

4.285.650,00 
prawo zamiany na akcje serii G 
(100 akcji za 1 obligację) 

 

47 Kwota wartości firmy lub ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia, wyjaśnienie okresu ich odpisywania oraz wysokości dotychczas 
dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz korekt z tytułu 
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sprzedaży części udziałów, do których została przypisana 

Nie dotyczy 

48 Ryzyko zmiany stóp procentowych. 

Nie występuje ryzyko związane ze zmianą stóp procentowych gdyż instrumenty finansowe Grupy są oparte na stałych stopach procentowych. 

 

Jacek Gnich 

Prezes Zarządu 

 

 

Patrycja Aleksandra Wizińska - Socha 

Członek Zarządu 

 
 


