
1 
 

 

Aneks nr 2 z dnia 16 maja 2016 roku 

do PROSPEKTU EMISYJNEGO 

  

AIRWAY MEDIX S. A. 

z siedzibą w Warszawie 

www.airwaymedix.pl 

zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 kwietnia 2016 roku 

 

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie zostały zdefiniowane w Prospekcie Emisyjnym (Dokumencie 

Rejestracyjnym) spółki AIRWAY MEDIX S. A. w rozdziale „Definicje i skróty zastosowane w Dokumencie 

Rejestracyjnym”. 

Niniejszy aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego spółki AIRWAY MEDIX S. A. został sporządzony na podstawie art. 

51 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

Niniejszy  aneks  został  sporządzony  w  związku  z  opublikowaniem  przez  Emitenta  w  dniu  13 maja  2016  r. 

rozszerzonego skonsolidowane raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. zakończonego 31 marca 2016 r., 

zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe AIRWAY MEDIX S. A. 

Według  oceny  Emitenta,  w  związku  z  opublikowaniem  rozszerzonego skonsolidowane raportu kwartalnego 

za I kwartał 2016 r. zakończonego 31 marca 2016 r., zawierającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

AIRWAY MEDIX S. A., nie zaistniały zmiany w sytuacji finansowej Emitenta istotnie odbiegające od tendencji i 

informacji w tym zakresie przedstawionych w Prospekcie.   

W omawianym okresie Grupa kontynuowała pracę nad 3 produktami na zaawansowanym etapie rozwoju: 

- Zamknięty system czyszczący (CSS, Closed Suction System) – produkt dopuszczony do obrotu na 

terytorium UE oraz komercjalizowany w ramach umowy dystrybucyjnej z partnerem strategicznym, 

- System czyszczący jamę ustną (OC, Oral Care) – produkt w fazie prototypu, 

- Urządzenie do kontrolowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej (CPR, Cuff Preasure Regulator) – 

produkt w fazie prototypu.  

Grupa w I kwartale 2016 r., podobnie jak w okresie porównywalnym, nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży. 

Koszty usług obcych w I kwartale 2016 r. (272 tys. PLN) były nieznacznie wyższe w porównaniu  analogicznym 

okresem 2015 r. (149 tys. PLN) i dotyczyły głównie usług administracyjnych, doradztwa prawnego oraz 

finansowego związanego z bieżącą działalnością spółki. Kapitalizowane koszty związane z pracami rozwojowymi 

dotyczącymi produktów Grupy pozostają na stabilnym poziomie w stosunku do poprzednich okresów W ciągu I 

kwartału 2016 r. spółka wydatkowała 1,7 mln PLN co można porównać do 1,4 mln PLN przeznaczonych na prace 
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rozwojowe w ciągu pierwszego kwartału 2015 r. 20% wzrost kosztów prac rozwojowych związany był z 

rozpoczęciem wykorzystywania grantu dotyczącego produktu Oral Care. Istotną pozycją w rachunku przepływów 

pieniężnych Grupy były wpływy z tytułu pożyczek od głównego udziałowca – Adiuvo Investments S.A. Wartość 

otrzymanych pożyczek w I kwartale 2016 roku wyniosła 2,7 mln PLN. Pożyczone środki były przeznaczone na 

bieżące nakłady na rozwój produktów Grupy. 

 

Dodano: pkt. B7 Dokumentu Podsumowującego, str. 11-13, rozdział 5 Dokumentu Rejestracyjnego, str. 28-30 

Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z dochodów całkowitych Grupy Kapitałowej Airway 

Medix sporządzonych zgodnie z MSR / MSSF 

(w tys. zł) 

  za okres 

01.01 - 31.03.2016 01.01 - 31.03.2015 

niezbadane niezbadane 

Przychody ze sprzedaży - - 

Koszty działalności operacyjnej 362 200 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (362) (200) 

Pozostałe przychody operacyjne 6 25 

Pozostałe koszty operacyjne 51 - 

Przychody finansowe 76 36 

Koszty finansowe 152 97 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (482) (236) 

Podatek dochodowy - - 

Zysk (strata) netto (482) (236) 

Inne dochody całkowite netto (10) 68 

Całkowite dochody ogółem (492) (168) 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 

 

Wybrane dane dotyczące aktywów ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej Grupy 

Kapitałowej Airway Medix sporządzonych zgodnie z MSR / MSSF 

(w tys. zł) 

  na dzień 

31.03.2016 31.12.2015 

niezbadane zbadane 

Aktywa trwałe 23 322 21 825 

Rzeczowe aktywa trwałe 341 357 

Wartości niematerialne 22 971 21 468 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 - 

      

Aktywa obrotowe 1 360 1 019 

Zapasy 251 251 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 651 414 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 458 354 

AKTYWA OGÓŁEM 24 682 22 844 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 
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Wybrane dane dotyczące pasywów ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej Grupy 

Kapitałowej Airway Medix sporządzonych zgodnie z MSR / MSSF 

(w tys. zł) 

    

31.03.2016 31.12.2015 

niezbadane zbadane 

Kapitał własny ogółem 15 010 15 502 

      

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 15 010 15 502 

Kapitał akcyjny 49 518 49 518 

Kapitał z połączenia pod wspólną kontrolą (29 590) (29 590) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 124 134 

Zyski zatrzymane (5 042) (4 560) 

Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące - - 

    - 

Zobowiązania długoterminowe 8 033 5 224 

Oprocentowane pożyczki i kredyty 7 677 4 876 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 281 282 

Dotacje otrzymane 65 65 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 - 

    - 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 639 2 118 

Oprocentowane pożyczki i kredyty 14 25 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 416 1 839 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - 3 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 96 77 

Rezerwy 9 70 

Dotacje otrzymane 105 105 

PASYWA OGÓŁEM 24 682 22 844 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 

 

Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej 

Airway Medix sporządzonych zgodnie z MSR / MSSF 

(w tys. zł) 

  za okres 

01.01 - 31.03.2016 01.01 - 31.03.2015 

niezbadane niezbadane 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (903) (395) 

Zysk (strata) brutto za rok obrotowy (482) (236) 

Korekty zysku brutto: 48 126 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 151 (4) 

(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych ujęte w wyniku (103) 28 

Zmiana stanu rezerw (61) (18) 

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych 18 129 

Amortyzacja 2 2 

Rozliczenie dotacji 47 (11) 

Inne korekty (6) - 

Zmiany w kapitale obrotowym (467) (287) 
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Zapłacony podatek dochodowy (3) - 

      

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 682) (824) 

Wpływy - 622 

Wydatki (1 682) (1 446) 

      

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 694 647 

Wpływy 2 766 647 

Wydatki (71) - 

      

Przepływy pieniężne netto razem 109 (572) 

Zyski/(straty) z różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

(4) 50 

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 105 (523) 

      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 354 1 226 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 458 703 

Źródło: Sprawozdania finansowe Emitenta 

 

Dodano: rozdział 20.4 Dokumentu Rejestracyjnego, str. 192 

Ostatnie śródroczne informacje finansowe za I kwartał 2016 r. zakończony 31 marca 2016 r. 
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Dodano: rozdział 20.5 Dokumentu Rejestracyjnego, str. 192 
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Dodano: rozdział 24 Dokumentu Rejestracyjnego, str. 226 

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. zakończony 31 marca 2016 r., zawierający 
skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe AIRWAY MEDIX S. A. 


