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Informacje ogólne 

Grupa Kapitałowa Voxel S.A. („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) składa się z Voxel S.A. („Jednostka dominująca”, 

„Spółka”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 i jej spółek zależnych - Alteris S.A. oraz CDO Jelenia Góra Sp. z 

o.o.  

Jednostka dominująca została wpisana w dniu 2 sierpnia 2005 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000238176. Spółce nadano numer statystyczny REGON 120067787.  

Czas trwania Jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest świadczenie usług medycznych oraz informatycznych. 

Skład Grupy 
W skład Grupy wchodzi Voxel S.A. oraz następujące spółki zależne: 

             Procentowy udział Emitenta w kapitale 

Jednostka Siedziba Zakres działalno ści 06.11.2012 30.09.2012 31.12.2011 
  CDO Sp. z o.o. Jelenia Góra usługi medyczne 100% 100% 100% 
  Alteris S.A. Katowice usługi informatyczne 95,24% 95,24% 95,24% 

               
Udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Emitenta w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Emitenta 

w kapitale zakładowym tych jednostek.              

          

Podstawowa  działalno ść jednostek Grupy Voxel  
Grupa Voxel należy do liderów rynku diagnostyki obrazowej w Polsce, oferując kompleksowy zakres usług 

i produktów związanych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Podstawę 

rozwoju działalności Grupy Voxel wyznacza konieczność wzrostu dostępności wysokospecjalistycznych usług 

diagnostycznych w Polsce i dopasowanie oferty do oczekiwań klientów. Ciągły rozwój oferty oraz technologiczne 

zaawansowanie rozwiązań oferowanych przez Grupę Voxel stanowią jej przewagi konkurencyjne. Na dzień 

zatwierdzenia Prospektu Grupę Kapitałową Voxel tworzą następujące podmioty: 

Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie – podmiot dominujący w stosunku do pozostałych jednostek Grupy Kapitałowej, 

którego zakres działalności obejmuje usługi w zakresie diagnostyki obrazowej, teleradiologii i outsourcingu. W IV 

kwartale 2012 roku Spółka planuje rozpoczęcie produkcji radiofarmaceutyków na własne potrzeby. Voxel 

koordynuje i nadzoruje główne procesy biznesowe poszczególnych spółek z Grupy, będąc ośrodkiem tworzenia i 

realizacji strategii rozwoju i kontrolując bezpośrednio dwie poniżej opisane spółki zależne: 

· Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. (CDO) z siedzib ą w Jeleniej Górze  – spółka 

podobnie jak jej podmiot dominujący prowadzi działalność usługową w zakresie diagnostyki obrazowej, 

teleradiologii i outsourcingu. 

· Alteris S.A. z siedzib ą w Katowicach  – spółka dostarcza systemy informatyczne dla szpitali i centrów 

diagnostycznych oraz zajmuje się realizacją projektów wyposażania pracowni diagnostycznych.  
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Opis wa żniejszych stosowanych zasad rachunkowo ści 

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego przedstawione zostały poniżej. Zasady te są jednolite dla wszystkich spółek z Grupy Voxel. 

 

1.1. Podstawa sporz ądzenia i o świadczenie o zgodno ści 

Niniejsze skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię 

Europejską. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w tysiącach polskich złotych zaokrąglonych do 

jednego miejsca po przecinku, o ile nie zostało wskazane inaczej. 

Zasady rachunkowości przedstawione poniżej stosowano przy zachowaniu zasady ciągłości we wszystkich 

prezentowanych okresach. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga wykorzystywania pewnych znaczących 

szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu własnego osądu przy stosowaniu przyjętych 

przez Grupę zasad rachunkowości. 

 

1.2. Założenie kontynuacji działalno ści 

Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Grupy oraz 

Emitenta. 

Zgodnie z MSR 8, istnieje możliwość wprowadzenia w okresach późniejszych retrospektywnych zmian 

do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w związku z korektami ewentualnych błędów lub zmian 

zasad rachunkowości. 

1.3. Konsolidacja 

(a) Jednostki zależne 

Jednostki zależne to wszelkie jednostki (w tym jednostki specjalnego przeznaczenia), w odniesieniu 

do których Grupa ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy 

posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa 

kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili 

można zrealizować lub zamienić. Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi 

kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli. 

Przejęcie jednostek zależnych przez Grupę rozlicza się metodą nabycia. Wynagrodzenie przekazane z tytułu 

nabycia jednostki zależnej ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów oraz zobowiązań 

zaciągniętych lub instrumentów kapitałowych wyemitowanych przez Grupę. Przekazane wynagrodzenie 

obejmuje wartość godziwą aktywów lub zobowiązań wynikających z ustalenia elementu warunkowego 

wynagrodzenia umowy. Koszty związane z przejęciem ujmowane są w zysku i stracie w momencie 

poniesienia. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe 

przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się początkowo według ich wartości 
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godziwej na dzień przejęcia. Dla każdego przejęcia grupa ujmuje niekontrolujące udziały w jednostce 

przejmowanej według wartości godziwej lub według przypadającej na niekontrolujące udziały proporcjonalnej 

części aktywów netto przejmowanej jednostki. 

Nadwyżkę przekazanego wynagrodzenia, w wartości niekontrolujących udziałów w jednostce przejmowanej 

oraz wartości godziwej ewentualnych wcześniejszych udziałów w kapitale własnym przejmowanej jednostki 

na dzień przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania przejętych 

aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. Jeżeli wartość ta jest niższa niż wartość godziwa aktywów netto 

jednostki zależnej przejętej w przypadku nabycia po cenie okazyjnej, różnicę ujmuje się bezpośrednio w zysku 

lub stracie. 

Eliminowane są transakcje wewnątrzgrupowe, rozrachunki i niezrealizowane zyski z transakcji między 

spółkami Grupy. Eliminacji podlegają również niezrealizowane straty. Tam, gdzie było to konieczne, zasady 

rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami 

rachunkowości stosowanymi przez Grupę. 

(b) Udziały niekontrolujące i transakcje z udziałowcami niekontrolującymi 

Transakcje z niekontrolującymi udziałowcami Grupa traktuje jak transakcje z posiadaczami akcji Jednostki 

dominującej. W przypadku nabycia od niekontrolujących udziałowców różnica między wypłaconym 

wynagrodzeniem a odpowiednim nabytym udziałem w aktywach netto jednostki zależnej według ich wartości 

księgowej ujmowana jest w kapitale własnym. Zyski lub straty ze zbycia na rzecz niekontrolujących 

udziałowców również ujmowane są w kapitale własnym. 

(c) Jednostki stowarzyszone 

Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których 

nie kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby głosów w organach 

stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw własności i ujmuje 

początkowo według kosztu. Udział Grupy w zysku lub stracie jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia 

ujmuje się w zysku lub stracie, zaś jej udział w zmianach pozostałych dochodów całkowitych od dnia nabycia 

– w pozostałych dochodach całkowitych. Wartość księgową inwestycji koryguje się o łączne zmiany stanu 

od dnia nabycia. Gdy udział Grupy w wartości strat jednostki stowarzyszonej staje się równy lub większy 

od udziału Grupy w tej jednostce, obejmującego ewentualne inne niezabezpieczone należności, Grupa 

przestaje ujmować dalsze straty, chyba że wzięła na siebie obowiązki lub zobligowała się do dokonania 

płatności w imieniu danej jednostki stowarzyszonej. 

Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje się 

proporcjonalnie do udziału Grupy w tych jednostkach. Eliminowane są również niezrealizowane straty, 

chyba że transakcja dostarcza dowodów na wystąpienie utraty wartości przekazywanego składnika aktywów. 

Tam, gdzie było to konieczne, zasady rachunkowości stosowane przez jednostki stowarzyszone zostały 

zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. Zyski i straty 

w jednostkach stowarzyszonych z tytułu rozwodnienia ujmuje się w skonsolidowanym zysku lub stracie. 

1.4. Wycena pozycji wyra żonych w walutach obcych 

(a) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Pozycje wyrażone w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy wycenia się w walucie 

podstawowego środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność („waluta 
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funkcjonalna”). Walutą funkcjonalną spółek wchodzących w skład Grupy jest polski złoty. Sprawozdanie 

finansowe prezentowane jest w polskich złotych („PLN”), stanowiących walutę prezentacji Grupy. 

(b) Transakcje i salda 

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego 

w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny księgowej aktywów 

i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w zysku lub stracie. 

1.5. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe to składniki aktywów: 

• które są utrzymywane przez Grupę w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym, 

przy dostawach towarów i świadczeniu usług w celach administracyjnych, 

• którym towarzyszy oczekiwanie, iż będą wykorzystywane przez czas dłuższy niż jeden rok, 

• w stosunku do których istnieje prawdopodobieństwo, iż jednostka uzyska w przyszłości korzyści 

ekonomiczne związane ze składnikiem majątkowym oraz 

• których wartości można określić w sposób wiarygodny. 

Na dzień początkowego ujęcia rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia/koszcie wytworzenia. 

Na moment początkowego ujęcia, w cenie nabycia (koszcie wytworzenia) rzeczowych aktywów trwałych 

ujmowane są przewidywane koszty ich demontażu, usunięcia i przywrócenia do stanu pierwotnego miejsca, 

w którym dany składnik aktywów się znajduje i których obowiązek powstaje w chwili instalacji składnika 

aktywów lub jego używania. Specjalistyczne części zamienne o istotnej wartości początkowej, których 

wykorzystania oczekuje się przez czas dłuższy niż jeden rok ujmuje się jako rzeczowe aktywa trwałe. 

Podobnie ujmuje się te części zamienne oraz wyposażenie związane z serwisem, które mogą być 

wykorzystywane jedynie dla poszczególnych pozycji rzeczowych aktywów trwałych. Pozostałe części 

zamienne oraz wyposażenie związane z serwisem o nieistotnej wartości wykazuje się jako zapasy i ujmuje 

w zysku lub stracie w momencie ich wykorzystania. 

Na dzień kończący okres sprawozdawczy rzeczowe aktywa trwałe wycenia się w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia powiększonym o przewidywane koszty demontażu i usunięcia rzeczowego aktywa trwałego 

i pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty 

wartości. 

Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości księgowej danego składnika rzeczowych aktywów trwałych 

lub ujmuje jako odrębny składnik rzeczowych aktywów trwałych (tam, gdzie jest to właściwe) tylko wówczas, 

gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy, zaś koszt 

danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć. Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone 

są do zysku lub straty w okresie obrotowym, w którym je poniesiono. 

W wartości rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się koszty regularnych, znaczących przeglądów (w tym 

przeglądów certyfikacyjnych), których przeprowadzenie jest niezbędne. 

Grunty nie podlegają amortyzacji. Amortyzację innych rzeczowych aktywów trwałych, nalicza się metodą 

liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowych lub wartości przeszacowanych, pomniejszonych o 

wartości końcowe, przez okresy ich użytkowania: 

Przyjęte typowe ekonomiczne okresy użyteczności dla potrzeb amortyzacji środków trwałych wynoszą: 

• budynki i budowle     20 – 40 lat, 
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• inwestycje w obcych środkach trwałych  10 lat, 

• urządzenie medyczne: tomograf komputerowy 15 lat, 

• urządzenie medyczne: rezonans magnetyczny 15 lat, 

• urządzenie medyczne :PET   15 lat, 

• Cyklotron                                                                       20 lat, 

• pozostałe urządzenia medyczne    10 lat, 

• sprzęt medyczny (w tym wyposażenie pracowni) 5 – 10 lat, 

• urządzenia techniczne i maszyny pozostałe  3 – 10 lat, 

• środki transportu     4 – 5 lat, 

• wyposażenie i inne środki trwałe   5 lat. 

Dla inwestycji w obcych środkach trwałych okres użytkowania uwarunkowany jest okresem obowiązywania 

umów najmu pomieszczeń, w których prowadzą działalność poszczególne pracownie.  

Jeżeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany, które wskazują na to, że istnieje ryzyko braku możliwości 

odzyskania wartości bilansowej środków trwałych, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem 

ewentualnej utraty wartości. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, 

a wartość bilansowa przekracza wartość odzyskiwaną, wówczas wartość tych aktywów bądź ośrodków 

wypracowujących środki pieniężne jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwanej poprzez odpowiedni 

odpis. Wartość odzyskiwalna środków trwałych odpowiada wyższej z następujących wartości: wartości 

godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości użytkowej. 

Odpisy aktualizujące są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych. 

Poszczególne części składowe środków trwałych (komponenty), których wartość jest istotna w stosunku do 

całego środka trwałego amortyzowane są oddzielnie zgodnie z ekonomicznym okresem użytkowania. 

Komponentami są  w szczególności lampy RTG, głowice do chłodnic, kompresory a także inne istotne 

elementy urządzeń medycznych  o wartości początkowej powyżej 100.000 zł, których okres użytkowania 

znacznie odbiega od okresu użytkowania urządzenia. 

Amortyzację rozpoczyna się, gdy składnik rzeczowych aktywów trwałych jest dostępny do użytkowania. 

Amortyzacji zaprzestaje się na wcześniejszą z dat: gdy składnik rzeczowych aktywów trwałych zostaje 

zaklasyfikowany jako przeznaczony do sprzedaży (lub zawarty w grupie do zbycia, która jest zaklasyfikowana 

jako przeznaczona do sprzedaży) zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność 

zaniechana” lub zostaje usunięty z ewidencji księgowej na skutek likwidacji, sprzedaży bądź wycofania 

z użytkowania. 

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych oraz wartość końcowa podlegają weryfikacji 

raz w roku (w IV kwartale) w celu dokonania odpowiednich korekt odpisów amortyzacyjnych w następnych 

latach obrotowych. 

W przypadku, gdy wartość księgowa danego składnika rzeczowych aktywów trwałych przewyższa jego 

oszacowaną wartość odzyskiwalną, jego wartość księgową spisuje się natychmiast do poziomu wartości 

odzyskiwalnej na podstawie testu na utratę wartości. 

Zyski i straty z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych ustala się drogą porównania wpływów 

ze sprzedaży z ich wartością księgową i ujmuje w skonsolidowanym zysku lub stracie. 
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Inwestycje rozpoczęte dotyczą rzeczowych aktywów trwałych będących w toku budowy lub montażu 

i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu 

utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy. 

1.6. Warto ści niematerialne 

Wartości niematerialne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ 

korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie 

wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartości niematerialne, które 

zostały rozpoznane w wyniku połączenia się jednostek gospodarczych początkowo są ujmowane według 

wartości godziwej na moment transakcji połączenia. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych, a nie 

przekraczających kwoty 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) uznawane są za koszty okresu ich 

poniesienia. 

Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne są amortyzowane 

liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Poprawność 

stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej niż na koniec roku 

obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych.  

Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji. Ich wartość 

pomniejszana jest o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 

Zasadą jest, że wartość rezydualna wartości niematerialnych jest równa zero z wyłączeniem: 

• jeżeli Grupa posiada ważną umowę ze stroną niepowiązaną na zbycie tych praw po ustalonym 

okresie użytkowania – wówczas wartość rezydualna jest równa wartości określonej w umowie zbycia 

tych praw; 

• jeżeli jest aktywny rynek na tego typu prawa i wartość może być racjonalnie ustalona i jest wysoce 

prawdopodobne, że rynek ten będzie istniał po okresie użytkowania takiego aktywa. 

Przyjęte typowe ekonomiczne okresy użyteczności dla potrzeb amortyzacji wartości niematerialnych wynoszą: 

• nabyte licencje RIS / PACS 5 lat, 

• prace rozwojowe   2 – 5 lat, 

• inne wartości niematerialne 2 – 5 lat. 

Z wyjątkiem kosztów poniesionych w związku z realizacją prac rozwojowych (lub realizacją etapu prac 

rozwojowych przedsięwzięcia prowadzonego we własnym zakresie) wszystkie wartości niematerialne 

wytworzone przez Grupę nie podlegają aktywowaniu i ujmowane są w rachunku zysków i strat okresu,  

w którym dotyczące ich koszty zostały poniesione. 

Wartości niematerialne podlegają weryfikacji pod kątem utraty wartości tylko, gdy zaistniały okoliczności bądź 

zaszły zmiany, które wskazują na to, że wartość bilansowa tych aktywów może nie być możliwa do 

odzyskania.  

Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza 

szacowaną wartość odzyskiwaną, wówczas wartość tych aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki 

pieniężne, do których te aktywa należą, jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwanej (tzw. wartości 

ekonomicznej). Wartość odzyskiwana aktywów odpowiada wyższej z następujących wartości: ceny sprzedaży 

netto lub wartości użytkowej. 
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1.7. Utrata warto ści aktywów niefinansowych 

Aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania, takie jak wartość firmy, nie podlegają amortyzacji, 

lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje 

się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość 

niezrealizowania ich wartości księgowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką 

wartość księgowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalną 

stanowi wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej aktywów pomniejszonej o koszty sprzedaży lub wartości 

użytkowej. Dla potrzeb analizy pod kątem utraty wartości, aktywa grupuje się na najniższym poziomie, 

w odniesieniu do którego występują dające się zidentyfikować odrębne przepływy pieniężne (ośrodki 

wypracowujące środki pieniężne).  

Za pojedyncze jednostki generujące środki pieniężne uznane zostały: spółki wchodzące w skład 

poszczególnych segmentów operacyjnych. 

Wg stanu na 30.09.2012 roku nie wystąpiły w Grupie przesłanki do wykonania testów na utratę wartości 

aktywów trwałych, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie ekonomicznej użyteczności oraz 

wartości firmy które by  wykazały konieczność utworzenia odpisów aktualizujących. Testy na utratę wartości 

opracowywane są o założenia makro i mikroekonomiczne, których realizacja nie jest pewna i często jest poza 

kontrolą Grupy. 

 

Niefinansowe aktywa, inne niż wartość firmy, w odniesieniu do których uprzednio stwierdzono utratę wartości, 

oceniane są na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy pod kątem występowania przesłanek 

wskazujących na możliwość odwrócenia dokonanego odpisu. 

1.8. Aktywa finansowe 

1.8.1. Klasyfikacja – instrumenty finansowe 

Zarząd określa klasyfikację swoich aktywów finansowych przy ich początkowym ujęciu. Klasyfikacja opiera się 

na kryterium celu nabycia aktywów finansowych. 

(a) Aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej przez wynik finansowy 

Kategoria ta obejmuje aktywa finansowe przeznaczone do obrotu. Składnik aktywów finansowych zalicza się 

do tej kategorii, jeżeli nabyty został przede wszystkim w celu sprzedaży w krótkim terminie. Kategoria 

ta obejmuje również instrumenty pochodne, o ile nie są przedmiotem rachunkowości zabezpieczeń. 

(b) Pożyczki i należności 

Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych 

lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów 

obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia kończącego okres 

sprawozdawczy (w przeciwnym razie są one zaliczane do aktywów trwałych). Do kategorii „Pożyczki 

i należności” zalicza się należności handlowe, terminowe lokaty bankowe oraz środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty. 

(c) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niestanowiące instrumentów pochodnych instrumenty finansowe 

przeznaczone do tej kategorii albo niezaliczone do żadnej z pozostałych. Zalicza się je do aktywów trwałych, 
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o ile Zarząd nie zamierza ich zbyć w ciągu 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy – w takim 

przypadku prezentowane są w aktywach obrotowych. 

1.8.2. Ujmowanie i wycena 

Regularne transakcje zakupu i sprzedaży aktywów finansowych ujmuje się na dzień przeprowadzenia 

transakcji – tj. na dzień, w którym Grupa zobowiązuje się zakupić lub sprzedać dany składnik aktywów. 

Inwestycje ujmuje się początkowo w wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne, z wyjątkiem 

wszystkich aktywów finansowych wykazywanych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Aktywa 

finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są początkowo ujmowane w wartości 

godziwej, natomiast koszty transakcyjne stanowią koszt okresu. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży oraz aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy wykazuje się po początkowym ujęciu w wartości godziwej. Pożyczki i należności wykazuje 

się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) z zastosowaniem metody efektywnej stopy 

procentowej.  

Nienotowane instrumenty finansowe zaliczone do kategorii dostępne do sprzedaży, dla których nie jest 

możliwe wiarygodne określenie wartości godziwej, wyceniane są według kosztu. 

Aktywa finansowe wyłącza się z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepływów pieniężnych 

z ich tytułu wygasły lub zostały przeniesione, a Grupa dokonała przeniesienia zasadniczo całego ryzyka 

i wszystkich pożytków z tytułu ich własności. 

1.8.3. Utrata warto ści 

Grupa dokonuje na każdy dzień kończący okres sprawozdawczy oceny, czy występują obiektywne dowody 

na to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych straciły na wartości. Składnik 

aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły wartość, a strata z tytułu utraty wartości została 

poniesiona wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją obiektywne dowody utraty wartości wynikające z jednego 

lub więcej zdarzeń mających miejsce po początkowym ujęciu składnika aktywów („zdarzenia powodujące 

stratę”), a zdarzenie (lub zdarzenia) powodujące stratę ma wpływ na oczekiwane przyszłe przepływy 

pieniężne wynikające ze składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych, których wiarygodne 

oszacowanie jest możliwe. 

(a) Aktywa wykazywane według zamortyzowanego kosztu w tym należności handlowe oraz pozostałe 

należności o charakterze finansowym 

Wysokość straty określa się jako różnicę między wartością księgową składnika aktywów a wartością bieżącą 

szacunkowych przyszłych przepływów pieniężnych (z wyłączeniem dotychczas nieponiesionych przyszłych 

strat kredytowych) zdyskontowaną według pierwotnej efektywnej stopy procentowej dla danego składnika 

aktywów finansowych. Wartość księgową składnika aktywów obniża się, a kwota straty zostaje ujęta w zysku 

lub stracie. Jeżeli pożyczka lub inwestycja utrzymywana do terminu zapadalności oprocentowana jest według 

zmiennej stopy procentowej, stopą dyskontową dla celów określenia wysokości straty z tytułu utraty wartości 

jest bieżąca efektywna stopa procentowa przewidziana w umowie. W ramach praktycznego rozwiązania 

Grupa może dokonywać weryfikacji pod kątem utraty wartości na podstawie wartości godziwej instrumentu 

ustalonej przy zastosowaniu możliwej do zaobserwowania ceny rynkowej. 
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Jeżeli, w późniejszym okresie, wysokość straty z tytułu utraty wartości ulegnie zmniejszeniu, a takie 

zmniejszenie można obiektywnie powiązać ze zdarzeniem mającym miejsce po wykazaniu utraty wartości, 

odwrócenie uprzednio ujętej straty z tytułu utraty wartości odbywa się w zysku lub stracie. 

Dla ewentualnych należności z tytułu tzw. nadwykonań Grupa dokonuje indywidualnego szacunku odpisu 

aktualizującego, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych indywidualnych kontraktów oraz wymogów 

zasady ostrożności. 

(b) Aktywa wykazywane według kosztu 

Jeśli występują obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, 

który nie jest wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie można wiarygodnie 

ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczany poprzez dostawę takiego 

nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę straty z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę 

pomiędzy wartością księgową składnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych 

przepływów pieniężnych, zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych 

aktywów finansowych. 

(c) Aktywa klasyfikowane jako dostępne do sprzedaży 

Jeżeli istnieją przesłanki utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w przypadku których 

zmniejszenie wartości godziwej ujmowane było w innych całkowitych dochodach, wówczas skumulowane 

straty – określone jako różnica między ceną nabycia a bieżącą wartością godziwą, pomniejszona o wszelkie 

straty z tytułu utraty wartości takich składników aktywów, wcześniej ujęte w zysku lub stracie – podlegają 

reklasyfikacji z kapitałów własnych do zysku lub straty. 

Straty z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych nie podlegają odwróceniu w zysku lub stracie. Jeżeli, 

w późniejszym okresie, wartość godziwa instrumentu dłużnego klasyfikowanego jako dostępny do sprzedaży 

wzrośnie, a wzrost można obiektywnie przypisać zdarzeniu mającemu miejsce po wykazaniu straty z tytułu 

utraty wartości w zysku lub stracie, strata z tytułu utraty wartości podlega odwróceniu również w zysku lub 

stracie. 

1.9. Zapasy 

Zapasy są wyceniane w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia albo według wartości netto możliwej do 

uzyskania, w zależności od tego, która z kwot jest niższa, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty 

przydatności ekonomicznej. Wartość netto możliwa do uzyskania jest to cena sprzedaży ustalona w toku 

zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do 

doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

Wartość rozchodu ustala się z zastosowaniem metody „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” (FIFO) lub 

metody średniej ważonej, jeżeli zastosowanie FIFO nie jest możliwe.  

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Grupa Voxel S.A. nie prowadzi działalności 

produkcyjnej, jednak w razie jej prowadzenia, przyjmuje się, że dla produktów gotowych, koszt obejmuje 

właściwą alokację stałych i zmiennych kosztów pośrednich ustalonych dla normalnego poziomu produkcji,  

z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego. 

1.10. Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, 

inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech 



Grupa Kapitałowa Voxel  
Skonsolidowany raport kwartalny 
za okres od 1 stycznia do 30 wrze śnia 2012 roku 
(Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 

13 

miesięcy. Kredyty w rachunku bieżącym są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako składnik 

krótkoterminowych kredytów i pożyczek w ramach zobowiązań krótkoterminowych. 

1.11. Kapitał własny 

(a) Kapitał podstawowy 

Akcje zwykłe zalicza się do kapitału własnego. Kapitał podstawowy ujmuje się w wysokości określonej 

w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym Jednostki dominującej. 

(b) Pozostałe kapitały własne 

Koszty poniesione bezpośrednio w związku z emisją nowych akcji lub opcji wykazuje się w kapitale własnym 

jako pomniejszenie, po opodatkowaniu, wpływów z emisji. 

Ujęcie obligacji zamiennych na akcje na moment początkowego ujęcia dokonuje się wyodrębnienia tzw. 

elementu kapitałowego jako różnicy między wartością godziwą całego instrumentu złożonego (tj. kwota 

otrzymana z emisji obligacji) i wartością godziwą zobowiązania. Element kapitałowy pozostaje w kapitałach 

własnych do momentu rozliczenia instrumentu lub jego wcześniejszego wykupu. Zobowiązanie finansowe 

wyceniane jest w dniu początkowego ujęcia i po początkowym ujęciu wg skorygowanej ceny nabycia 

(zamortyzowanego kosztu).” 

Niepodzielony wynik z lat ubiegłych oraz wynik roku bieżącego prezentowane są w sprawozdaniu finansowym 

jako zyski zatrzymane. 

1.12. Zobowi ązania handlowe oraz pozostałe zobowi ązania o charakterze finansowym 

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania o charakterze finansowym w początkowym ujęciu 

wykazuje się w wartości godziwej, zaś w okresie późniejszym wykazuje się je według skorygowanej ceny 

nabycia (zamortyzowanego kosztu), stosując metodę efektywnej stopy procentowej. 

1.13. Kredyty i po życzki 

Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo w wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty 

transakcyjne. Kredyty i pożyczki są następnie wykazywane według skorygowanej ceny nabycia 

(zamortyzowanego kosztu). Wszelkie różnice pomiędzy otrzymaną kwotą (pomniejszoną o koszty 

transakcyjne) a wartością wykupu ujmuje się metodą efektywnej stopy procentowej w zysku lub stracie przez 

okres obowiązywania odnośnych umów. 

1.14. Koszty finansowania zewn ętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego obejmujące odsetki od zaciągniętych zobowiązań oraz różnice kursowe 

powstające w związku z pożyczkami i kredytami w walucie obcej, w stopniu, w jakim są uznawane za korektę 

kosztów odsetek, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu 

dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego 

składnika aktywów. Kwotę kosztów finansowania zewnętrznego, która podlega aktywowaniu, ustala się 

zgodnie z MSR 23. 

1.15. Podatek dochodowy bie żący i odroczony 

Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bieżący i odroczony. Podatek ujmuje się 

w zysku lub stracie, z wyłączeniem zakresu, w którym odnosi się on bezpośrednio do pozycji ujętych w innych 

całkowitych dochodach lub kapitale własnym. W tym przypadku podatek również ujmowany jest odpowiednio 

w innych całkowitych dochodach lub kapitale własnym. Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego jest 

obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych lub faktycznie wprowadzonych w dacie 
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sprawozdania z sytuacji finansowej. Zarząd dokonuje okresowego przeglądu kalkulacji zobowiązań 

podatkowych w odniesieniu do sytuacji, w których odnośne przepisy podatkowe podlegają interpretacji, 

tworząc ewentualne rezerwy kwot, należnych organom podatkowym. 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych pomiędzy 

wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością księgową w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym – ujmowane jest w pełnej wysokości, metodą bilansową. Jeżeli jednak odroczony podatek 

dochodowy powstał z tytułu początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania w ramach transakcji 

innej niż połączenie jednostek gospodarczych, która nie wpływa ani na wynik finansowy, ani na dochód 

podatkowy (stratę podatkową), nie wykazuje się go. Odroczony podatek dochodowy ustala się przy 

zastosowaniu obowiązujących prawnie lub faktycznie na dzień kończący okres sprawozdawczy stawek 

(i przepisów) podatkowych, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w momencie realizacji 

odnośnych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub uregulowania zobowiązania z tego 

tytułu. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 

osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. 

Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikającego z różnic przejściowych, powstałych 

z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych jest ujmowane, chyba że rozłożenie w czasie 

odwracania się różnic przejściowych jest kontrolowane przez Grupę i prawdopodobne jest, że w możliwej 

do przewidzenia przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu. 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie, jeżeli występuje 

możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do dokonania kompensaty aktywów z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego z zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku dochodowego oraz jeżeli aktywa i zobowiązania 

z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą podatków dochodowych naliczonych przez te same 

władze podatkowe od jednostki podlegającej opodatkowaniu lub różnych jednostek podlegających 

opodatkowaniu w przypadku, gdy istnieje zamiar i możliwość rozliczenia sald w kwotach netto. 

1.16. Rezerwy 

Spółka tworzy rezerwy w przypadku, gdy na spółce ciąży obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany), 

wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje 

konieczność wypływu z aktywów generujących korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego 

oszacowania kwoty tego zobowiązania. Wysokość utworzonych rezerw jest weryfikowana na dzień bilansowy 

w celu skorygowania ich do wysokości szacunków zgodnych ze stanem wiedzy na ten dzień.  

1.17. Dotacje 

Dotacji nie ujmuje się do chwili uzyskania uzasadnionej pewności, że Grupa spełni konieczne warunki 

i otrzyma takie dotacje. 

Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Grupę aktywów trwałych, ujmuje 

się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji przychody przyszłych okresów i odnosi w zysk lub stratę 

systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów. 

Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania 

kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne jako rekompensata kosztów 
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lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Grupy bez ponoszenia 

przyszłych kosztów, ujmowane są jako zysk lub strata w okresie, w którym są należne. 

Zasady właściwe dla rozliczenia dotacji do aktywów trwałych stosuje się także w przypadku umorzenia 

zobowiązań zaciągniętych w celu nabycia lub nieodpłatnego otrzymania składników aktywów trwałych. 

1.18. Ujmowanie przychodów ze sprzeda ży 

Przychody ze sprzedaży wykazuje się w wartości godziwej otrzymanej lub należnej zapłaty z tytułu sprzedaży 

towarów i usług w zwykłym toku działalności Grupy. Przychody prezentowane są po pomniejszeniu o podatek 

od towarów i usług, zwroty, rabaty i opusty, a także po eliminacji sprzedaży wewnątrz Grupy. 

Grupa ujmuje przychody, kiedy kwotę przychodów można wiarygodnie zmierzyć i gdy prawdopodobne jest, 

że jednostka uzyska w przyszłości korzyści ekonomiczne oraz gdy spełnione zostały konkretne opisane niżej 

kryteria dla każdego rodzaju działalności Grupy. Uznaje się, że wartości przychodów nie można wiarygodnie 

zmierzyć, dopóki nie zostaną wyjaśnione wszystkie zdarzenia warunkowe związane ze sprzedażą. Grupa 

opiera swoje szacunki na wynikach historycznych, uwzględniając typ klienta, rodzaj transakcji oraz szczegóły 

konkretnych umów. 

(a) Przychody ze sprzedaży produktów i materiałów 

Przychody ze sprzedaży produktów i materiałów, ujmuje się w momencie dostawy przez jednostkę Grupy 

produktów do odbiorcy. Dostawa następuje w momencie przeniesienia na nabywcę znaczącego ryzyka 

i korzyści wynikających z praw własności do produktów, towarów i materiałów zgodnie z warunkami dostaw 

zawartymi w umowach sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wykazuje się na podstawie cen określonych 

w umowach sprzedaży, po pomniejszeniu o szacowane rabaty i inne zmniejszenia sprzedaży. 

(b) Przychody ze sprzedaży usług 

Przychody ujmuje się tylko wtedy, jeżeli uzyskanie przez jednostkę gospodarczą korzyści ekonomicznych, 

związanych z przeprowadzoną transakcją jest prawdopodobne. 

Świadczenie usług w tym w szczególności usług medycznych, polega zazwyczaj na wykonywaniu przez 

jednostkę ustalonych w oparciu o umowę zadań, przez ustalony okres czasu. Świadczenie usług może 

odbywać się na przestrzeni jednego okresu lub kilku okresów. Jednostka świadczy usługi medyczne na rzecz 

NFZ w ramach kontraktów a także na rzecz innych podmiotów oraz indywidualnych odbiorców. Przychody z 

tytułu świadczenia usług w tym z tzw. nadwykonań są rozpoznawane wynikowo jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki: kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób; istnieje prawdopodobieństwo, 

że jednostka uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu przeprowadzonej transakcji w oparciu o historyczne 

doświadczenia w związku z zawartymi ugodami z NFZ; stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może 

być określony w wiarygodny sposób; oraz koszty poniesione w związku transakcją oraz koszty zakończenia 

transakcji mogą być wycenione w wiarygodny sposób. 

(c) Przychody z tytułu odsetek 

Przychody z tytułu odsetek ujmuje się proporcjonalnie do upływu czasu metodą efektywnej stopy procentowej. 

Gdy należność traci na wartości, Grupa obniża jej wartość księgową do poziomu wartości odzyskiwalnej, 

równej oszacowanym przyszłym przepływom pieniężnym zdyskontowanym według pierwotnej efektywnej 

stopy procentowej instrumentu, a następnie stopniowo rozlicza się kwotę dyskonta w korespondencji 

z przychodami z tytułu odsetek. Przychody z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek, które utraciły wartość, 

ujmuje się według pierwotnej efektywnej stopy procentowej. 
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1.19. Leasing 

(a) Leasing operacyjny 

Leasing, przy którym znaczna część ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje udziałem leasingodawcy 

(finansującego), stanowi leasing operacyjny. Opłaty leasingowe uiszczane w ramach leasingu operacyjnego, 

po pomniejszeniu o ewentualne specjalne oferty promocyjne uzyskane od leasingodawcy (finansującego), 

obciążają koszty metodą liniową przez okres leasingu. 

Do leasingu operacyjnego zalicza się również nabyte prawo wieczystego użytkowania gruntów. Cena nabycia 

uiszczana z tytułu możliwości korzystania z tego prawa amortyzowana jest przez okres leasingu zgodnie 

ze sposobem rozłożenia w czasie czerpania korzyści z tego prawa. Prawa wieczystego użytkowania gruntów 

zostały ujęte w pozycji Wartości niematerialne, nie stosuje się jednak dla nich zasad wyceny określonych 

w MRS 38 „Wartości niematerialne”, natomiast stosuje się zapisy MSR 17 „Leasing”. 

(b) Leasing finansowy 

Umowa leasingowa, zgodnie z MSR 17, zaliczana jest do leasingu finansowego, jeżeli następuje 

przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z tytułu posiadania przedmiotu leasingu. Klasyfikacji 

leasingu dokonuje się na dzień rozpoczęcia leasingu. To, czy dana umowa leasingowa jest leasingiem 

finansowym, czy też leasingiem operacyjnym zależy od treści ekonomicznej transakcji, nie od formy umowy. 

Przykłady warunków, które należy brać pod uwagę (osobno lub łącznie) a powodujące, że rozpoznana winna 

być umowa leasingu finansowego: 

• na mocy umowy następuje przeniesienie na leasingobiorcę własności danego składnika przed 

końcem okresu leasingu,  

• leasingobiorca ma możliwość zakupienia składnika aktywów za cenę, która - według przewidywań - 

będzie na tyle niższa od wartości godziwej ustalonej na dzień, gdy prawo zakupienia składnika 

będzie mogło zostać zrealizowane, iż w chwili rozpoczęcia leasingu istnieje wystarczająca pewność, 

że leasingobiorca skorzysta z tego prawa, 

• okres leasingu stanowi większą część ekonomicznego okresu użytkowania składnika aktywów, 

nawet jeżeli tytuł prawny nie ulega przeniesieniu, 

• wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych na dzień rozpoczęcia leasingu wynosi zasadniczo 

prawie tyle, ile wynosi łączna wartość godziwa przedmiotu leasingu oraz 

• aktywa będące przedmiotem leasingu maja na tyle specjalistyczny charakter, że tylko leasingobiorca 

może z nich korzystać bez dokonywania większych modyfikacji. 

Dodatkowe kryteria rozpoznania leasingu finansowego: 

• jeżeli leasingobiorca może wypowiedzieć umowę leasingową, straty leasingodawcy z tytułu tego 

wypowiedzenia ponosi leasingobiorca, 

• zyski lub straty z tytułu fluktuacji wartości godziwej przypisanej do wartości końcowej przypadają 

leasingobiorcy (na przykład w formie obniżki opłaty leasingowej równej większości przychodów ze 

sprzedaży na koniec leasingu), 

• leasingobiorca ma możliwość kontynuowania leasingu przez dodatkowy okres za opłatą, która jest 

znacznie niższa od opłat obowiązujących na rynku. 

Aktywa użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej, spełniające powyższe 

kryteria (osobno lub łącznie), zaliczane są do aktywów trwałych i wykazywane na dzień rozpoczęcia leasingu 
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w kwocie niższej z dwóch: wartości godziwej przedmiotu leasingu lub wartości bieżącej minimalnych opłat 

leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Wartość godziwa przedmiotu leasingu odpowiada  

- w większości przypadków - wartości wskazanej w umowie. Przy obliczaniu wartości bieżącej minimalnych 

opłat leasingowych stopą dyskontową jest stopa procentowa leasingu, jeżeli możliwe jest jej ustalenie. 

W przeciwnym razie stosuje się krańcową stopę procentową leasingobiorcy. Jako krańcową stopę procentową 

leasingu jednostka przyjmuje stopę, przy jakiej musiałaby pożyczyć środki niezbędne do zakupu danego 

składnika aktywów, na podobnych warunkach (okres, zabezpieczenia). Późniejsze zmiany stóp procentowych 

lub kursów walut obcych (w przypadku umów, w których wysokość opłat zależy od kursów walut obcych lub 

stóp procentowych) nie wpływają na zmianę klasyfikacji umowy leasingu. W związku z konkretnymi 

czynnościami związanymi z leasingiem, takimi jak negocjacje i działania służące doprowadzeniu do zawarcia 

umowy leasingowej, często ponoszone są początkowe koszty bezpośrednie. Koszty, które można 

bezpośrednio przypisać czynnościom wykonywanym przez leasingobiorcę w celu zawarcia umowy leasingu 

finansowego, powiększają wartość leasingowanego składnika aktywów. 

Zasady amortyzacji aktywów podlegających amortyzacji będących przedmiotem leasingu są spójne 

z zasadami stosowanymi przy amortyzacji własnych aktywów Grupy podlegających amortyzacji, zaś 

wykazywaną amortyzację oblicza się zgodnie z MSR 16. Przy braku wystarczającej pewności, że 

leasingobiorca uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów umarza się 

przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania. 

Późniejsza wycena przebiega w ten sposób, że minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty 

finansowe i zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu (np. 

IRR). Koszty finansowe rozlicza się w taki sposób na poszczególne okresy objęte okresem leasingu, aby 

uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Warunkowe 

opłaty leasingowe księguje się jako koszty w okresach, w których je poniesiono. Opłatę wstępną i końcową 

zalicza się z reguły w całości do części kapitałowej. 

 

1.20. Wypłata dywidendy 

Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy ujmuje się jako zobowiązanie w skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym Grupy w okresie, w którym nastąpiło ich zatwierdzenie przez akcjonariuszy.  

 

Zarządzanie ryzykiem finansowym 

1.21. Czynniki ryzyka finansowego 

Działalność prowadzona przez Grupę naraża ją na wiele ryzyk finansowych: ryzyko rynkowe (w tym: ryzyko 

cenowe, ryzyko zmiany kursów walut oraz ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp 

procentowych), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. 

Zarządzanie ryzykiem finansowym jest wykonywane na szczeblu Zarządu Jednostki dominującej. 

(a) Ryzyko cenowe 

Grupa nie posiada istotnych inwestycji w kapitałowe papiery wartościowe sklasyfikowane w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej jako dostępne do sprzedaży i w związku z tym nie jest narażona na ryzyko cenowe 

dotyczące zmian cen tego typu inwestycji. 

(b) Ryzyko walutowe 
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Celem nadrzędnym polityki Grupy jest ograniczenie do minimum ryzyka kursowego wynikającego z ekspozycji 

walutowej Grupy, które wynika z zagrożenia wysokości przyszłych przepływów pieniężnych oraz wyniku 

finansowego na skutek zmiany kursu walutowego.  

Grupa jest narażona na ryzyko walutowe ze względu na zakupy sprzętu medycznego i materiałów 

diagnostycznych, których cena zależna jest od kursu euro w złotych. Ponadto spółka zależna Alteris S.A., z 

uwagi na posiadanie zagranicznych klientów i rozliczanie umów w walutach obcych narażona jest na 

występowanie ryzyka walutowego.  

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

(c) Ryzyko zmiany przepływów pieniężnych w wyniku zmian stóp procentowych 

Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim faktu, 

iż przepływy pieniężne mogą się zmieniać w wyniku zmiany rynkowych stóp procentowych. Spółki z Grupy 

finansują swoją działalność operacyjną i inwestycyjną po części z finansowania zewnętrznego 

oprocentowanego według zmiennej stopy procentowej oraz inwestują wolne środki pieniężne w aktywa 

finansowe oprocentowane również według zmiennej stopy procentowej. Jednostki są narażone na ryzyko 

zmiany stopy procentowej związane z lokatami, środkami pieniężnymi oraz zobowiązaniami z tytułu 

otrzymanych kredytów. Grupa nie zabezpiecza się przed ryzykiem zmiany stóp procentowych. 

(d) Ryzyko kredytowe 

W Grupie występuje koncentracja ryzyka w związku z należnościami z tytułu dostaw i usług, gdyż sprzedaż 

prowadzona jest do ograniczonej liczby odbiorców. Aby ograniczyć ryzyko występowania należności 

przeterminowanych, Grupa stosuje zabezpieczenia finansowe od odbiorców w postaci: 

• gwarancji bankowych, 

• weksli in blanco, 

• weksli in blanco z poręczeniem podmiotów o ugruntowanej pozycji rynkowej, 

• cesji wierzytelności z umów, 

Należności Grupy w zdecydowanej większości pochodzą od stałego grona odbiorców, z którymi Grupa 

współpracuje od dłuższego okresu czasu. Ryzyko kredytowe związane zatem z terminową obsługą należności 

jest ograniczone. 

Z uwagi na specyfikę odbiorców Grupy w podstawowych segmentach jej działalności nowi, liczący się klienci 

pojawiają się w Grupie sporadycznie.  

Grupa ocenia, że maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe z tytułu sprzedaży na dzień kończący okres 

sprawozdawczy sięga pełnej wartości księgowej należności handlowych bez uwzględnienia wartości godziwej 

przyjętych zabezpieczeń, środków pieniężnych i ich ekwiwalentów oraz aktywów finansowych w postaci 

terminowych lokat bankowych. 

Ryzyko kredytowe spowodowane jest faktem, iż jedna ze stron umowy dotyczącej instrumentu finansowego 

nie wypełni ciążącego na nim obowiązku (zobowiązania) i spowoduje poniesienie straty finansowej przez 

drugą ze stron.  

(e) Ryzyko utraty płynności 

Ostrożne zarządzanie ryzykiem utraty płynności zakłada między innymi utrzymywanie odpowiedniego 

poziomu środków pieniężnych oraz dostępność finansowania dzięki wystarczającej kwocie instrumentów 
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kredytowych. Kierownictwo monitoruje bieżące prognozy środków płynnych Grupy na podstawie 

przewidywanych przepływów pieniężnych. 

Biorąc pod uwagę zgromadzone rezerwy finansowe Grupy można przyjąć, że nie istnieje znaczące ryzyko 

utraty płynności finansowej. 

Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Grupy w odpowiednich przedziałach wiekowych, 

na podstawie pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności na dzień kończący okres 

sprawozdawczy. Kwoty przedstawione w tabeli stanowią umowne niezdyskontowane przepływy pieniężne. 

Saldo przypadające do spłaty w terminie 12 miesięcy są wykazywane w wartościach księgowych, ponieważ 

wpływ dyskonta jest nieistotny pod względem wartości. 

 

1.22. Zarządzanie ryzykiem kapitałowym 

Celem Grupy w zarządzaniu ryzykiem kapitałowym jest ochrona zdolności Grupy do kontynuowania 

działalności, tak aby możliwe było realizowanie zwrotu dla akcjonariuszy oraz korzyści dla innych 

zainteresowanych stron, a także utrzymywanie optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu. 

Aby utrzymywać lub skorygować strukturę kapitału, Grupa może zmieniać kwotę deklarowanych dywidend 

do wypłacenia akcjonariuszowi, zwracać kapitał akcjonariuszowi, emitować nowe akcje lub sprzedawać 

aktywa w celu obniżenia zadłużenia. 

1.23. Szacowanie warto ści godziwej 

Grupa dokonuje klasyfikacji poszczególnych składników aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych 

do wartości godziwej przy zastosowaniu następującej hierarchii: 

• Poziom 1 – aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane na podstawie kwotowań rynkowych 

dostępnych na aktywnych rynkach dla identycznych instrumentów. 

• Poziom 2 – aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane przy zastosowaniu technik wyceny opartych 

o bezpośrednio zaobserwowane kwotowania rynkowe lub inne informacje bazujące na kwotowaniach 

rynkowych. 

• Poziom 3 – aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane przy zastosowaniu technik wyceny 

na podstawie kwotowań rynkowych, które nie mogą być bezpośrednio zaobserwowane. 

Wartość godziwą instrumentów finansowych niestanowiących przedmiotu obrotu na aktywnym rynku określa 

się przy zastosowaniu odpowiednich technik wyceny. Takie techniki wyceny optymalizują wykorzystanie 

możliwych do zaobserwowania danych rynkowych tam, gdzie są one dostępne i polegają w jak najmniejszym 

stopniu na szacunkach poczynionych specyficznych dla danej jednostki. W sytuacji, gdy wszystkie istotne 

dane wykorzystywane przy wycenie według wartości godziwej są możliwe do zaobserwowania, instrument 

finansowy prezentowany jest w ramach poziomu 2.  

Ważne oszacowania i os ądy ksi ęgowe 

Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań odnośnie 

do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Oszacowania i osądy księgowe podlegają 

regularnej ocenie. 

Oszacowania 

Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące przyszłości. Uzyskane w ten sposób 

oszacowania księgowe z definicji rzadko pokrywać się będą z faktycznymi rezultatami. Oszacowania 
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i założenia, które niosą ze sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości 

księgowych aktywów i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono poniżej. 

 

Świadczenia emerytalne 

Wartość bieżąca zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych zależy od szeregu czynników określanych 

metodami aktuarialnymi przy wykorzystaniu pewnych założeń. Założenia wykorzystywane przy ustalaniu 

rezerwy oraz kosztów z tytułu świadczeń pracowniczych zawierają założenia dotyczące stóp dyskonta. 

Wszelkie zmiany tych założeń wpływają na wartość księgową rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych. 

Wysokość rezerw na świadczenia pracownicze zostały ustalone przez niezależnego rzeczoznawcę 

aktuarialnego, oszacowana kwota rezerwy z uwagi na młodą kadrę i charakter zatrudnienia jest nieistotna. Na 

dzień 30.09.2012 kwota ta wynosi 3 459,16 zł. 

 

Okres użytkowania rzeczowych aktywów trwałych 

Zarząd określa szacowane okresy użytkowania, a poprzez to stawki amortyzacji dla poszczególnych 

rzeczowych aktywów trwałych. Szacunek ten opiera się na oczekiwanym okresie ekonomicznej użyteczności 

tych aktywów. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zmianę spodziewanego okresu 

użytkowania (np. zmiany technologiczne, wycofanie z użytkowania itp.) mogą się zmienić stawki amortyzacji. 

W konsekwencji zmieni się wartość odpisów amortyzacyjnych i wartość księgowa netto rzeczowych aktywów 

trwałych. Wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30.09.2012 wynosi 115 894,3 tys.  

zł.  
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Wybrane dane finansowe  
 

Grupa Kapitałowa Voxel w tys. PLN w tys. EUR 

Pozycje ze sprawozdania z całkowitych 
dochodów 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 
2012 roku 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 
2011 roku 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 
2012 roku 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 
2011 roku 

Przychody ze sprzedaży 66 623,4 62 255,2 15 882,4 15 404,7 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 17 584,7 12 884,3 4 192,0 3 188,2 

Zysk (strata) operacyjny 3 099,5 (228,5) 738,9 (56,5) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (933,7) (2 539,1) (222,6) (628,3) 

Zysk (strata) netto (1 073,3) (3 329,1) (255,9) (823,8) 

Zysk (strata) netto przypisany 
akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1 020,9) (3 347,6) (243,4) (828,3) 
  w tys. PLN w tys. EUR 

Pozycje ze sprawozdania z sytuacji 
finansowej 

Stan na 
30.09.2012 

Stan na 
31.12.2011 

Stan na 
30.09.2012 

Stan na 
31.12.2011 

Aktywa trwałe 154 309,2 157 252,8 37 532,5 35 603,3 

Aktywa obrotowe 32 039,6 44 526,0 7 788,3 10 081,1 

Aktywa razem 186 440,9 201 778,9 45 320,9 45 684,4 

Kapitał własny 83 402,4 84 768,3 20 273,8 19 192,2 

Zobowiązania długoterminowe 64 235,5 55 650,0 15 614,6 12 599,6 

Zobowiązania krótkoterminowe 38 803,1 61 360,6 9 432,4 13 892,6 
 

Voxel S.A.  w tys. PLN w tys. EUR 

Pozycje ze sprawozdania z całkowitych 
dochodów 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 
2012 roku  

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 
2011 roku  

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 
2012 roku  

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 
2011 roku  

Przychody ze sprzedaży 44 475,4 32 102,9 10 602,5 7 943,7 

Zysk (strata) brutto na sprzedaży 9 791,7 3 953,1 2 334,3 978,2 

Zysk (strata) operacyjny 3 418,4 (2 286,8) 814,9 (565,8) 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (520,7) (4 356,3) (124,1) (1 077,9) 

Zysk (strata) netto (520,7) (4 356,3) (124,1) (1 077,9) 
  w tys. PLN w tys. EUR 
Pozycje ze sprawozdania z sytuacji 
finansowej 

Stan na 
30.09.2012 

Stan na 
31.12.2011 

Stan na 
30.09.2012 

Stan na 
31.12.2011 

Aktywa trwałe 152 034,3 155 042,1 36 957,1 35 102,8 

Aktywa obrotowe 21 082,3 21 669,3 5 124,8 4 906,1 

Aktywa razem 173 116,6 176 711,4 42 081,9 40 008,9 

Kapitał własny 78 917,7 79 438,4 19 183,7 17 985,5 

Zobowiązania długoterminowe 62 423,2 53 061,4 15 174,1 12 013,5 

Zobowiązania krótkoterminowe 31 775,7 44 211,5 7 724,2 10 009,9 
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W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „wybrane dane finansowe” na dzień 30 

września 2012 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 30 

września 2012 tj. 1 EUR = 4,1138 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli „wybrane 

dane finansowe” za 9 miesięcy zakończone 30 września 2012 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,1948 PLN 

(według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski  na ostatni 

dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku).  

W celu przeliczenia pozycji ze sprawozdania z sytuacji finansowej w tabeli „wybrane dane finansowe” na dzień 31 

grudnia 2011 roku, użyto średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego dla EUR w dniu 31 grudnia 

2011 tj. 1 EUR = 4,4168 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów wykazane w tabeli „wybrane dane 

finansowe” za 9 miesięcy zakończone 30 września 2011 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,0413 PLN 

(według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski  na ostatni 

dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 2011 roku do 30 września 2011 roku).  
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Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sy tuacji finansowej 

 

   
Stan na 

30.09.2012 
Stan na 

30.06.2012 
Stan na 

31.12.2011 
Stan na 

30.09.2011 
Aktywa trwałe  
Rzeczowe aktywa trwałe  115 894,3 118 169,4 116 410,5 103 259,5 
Wartości niematerialne  38 507,0 38 679,3 38 870,2 39 901,6 
w tym: wartość firmy przejęta w ramach połączenia 
jednostek gospodarczych  35 971,1 35 971,1 35 971,1 37 953,1 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  - - - 33,5 
Pozostałe długoterminowe aktywa  - 1 896,0 1 972,1 1 896,0 

  154 401,3 158 744,7 157 252,8 145 090,7 
Aktywa obrotowe  
Zapasy  3 676,3 2 571,7 2 676,2 2 959,6 
Należności handlowe oraz pozostałe należności  22 145,6 24 748,5 28 645,7 26 359,7 
Nadpłacony podatek dochodowy  660,7 659,1 462,1 1,6 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe  5 000,3 0,3 3,8 435,8 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  556,7 2 840,9 12 738,1 8 482,8 

  32 039,6 30 820,5 44 526,0 38 239,4 

  
RAZEM AKTYWA  186 440,9 189 565,2 201 778,9 183 330,1 

  
Kapitał własny przypadaj ący na akcjonariuszy 
Jednostki dominuj ącej      

Kapitał podstawowy  9 732,6 9 732,6 9 732,6 9 732,6 
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością 
nominalną  74 692,8 74 692,8 74 692,8 74 692,8 
Pozostałe kapitały   872,4 872,4 872,4 872,4 
Zyski zatrzymane  (2 276,2) (1 709,4) (976,7) 443,5 

  83 021,6 83 588,4 84 321,1 85 741,2 

      
Udziały niekontroluj ące  380,8 447,1 447,2 392,6 

      
Razem kapitał własny  83 402,4 84 035,5 84 768,3 86 133,8 

      
Zobowi ązania długoterminowe      
Kredyty i pożyczki  19 445,7 24 067,7 26 000,7 23 820,6 
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych  17 727,6 17 727,6 5 727,6 5 727,6 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  558,7 648,0 471,8 716,3 
Rezerwy  - - - 975,3 
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania  2 677,9 1 203,5 3 763,2 4 462,4 
Przychody przyszłych okresów  23 825,6 22 817,9 19 686,7 20 042,4 

  64 235,5 66 464,7 55 650,0 55 744,6 

      
Zobowi ązania krótkoterminowe      
Kredyty i pożyczki  15 364,7 15 242,1 15 530,9 17 799,3 
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego - - - 72,2 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  1 230,6 1 301,4 - - 
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania  17 918,3 21 165,2 44 662,1 22 391,5 
Przychody przyszłych okresów  4 289,5 1 356,4 1 167,6 1 188,7 

  38 803,1 39 065,0 61 360,6 41 451,7 
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Razem zobowi ązania   103 038,5 105 529,7 117 010,6 97 196,3 

      
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWI ĄZANIA  186 440,9 189 565,2 201 778,9 183 330,1 

 

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z ca łkowitych dochodów 

 

9 miesi ęcy 
zakończone 30 
września 2012  

9 miesi ęcy 
zakończone 30 
września 2011  

3 miesi ące 
zakończone 30 
września 2012 

3 miesi ące 
zakończone 30 
września 2011 

     
Przychody ze sprzedaży  66 623,4 62 255,2 20 188,0 20 012,1 
Koszt sprzedanych produktów i materiałów  49 038,7 49 370,9 14 127,4 15 779,5 

      
Zysk/(strata) brutto ze sprzeda ży  17 584,7 12 884,3 6 060,6 4 232,7 

      
Koszty sprzedaży  1 991,1 1 504,7 749,4 516,7 
Koszty administracyjne  12 381,1 11 140,5 4 295,6 2 708,3 
Pozostałe przychody  543,7 1 039,9 297,2 282,0 
Pozostałe koszty  1 027,9 1 533,2 562,0 1 148,1 
Pozostałe zyski/(straty) - netto  371,2 25,7 66,1 (10,6) 

      
Zysk/(strata) operacyjny/a  3 099,5 (228,5) 817,0 131,0 

      
Przychody finansowe  111,4 160,1 12,0 94,8 
Koszty finansowe  4 144,6 2 470,8 1 540,6 1 049,1 

      
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem  (933,7) (2 539,1) (711,6) (823,2) 

      
Podatek dochodowy  139,7 790,0 (123,2) 236,1 

      
Zysk/(strata) netto   (1 073,3) (3 329,1) (588,4) (1 059,3) 

      
Całkowite dochody/(straty) razem  (1 073,3) (3 329,1) (588,4) (1 059,3) 

      
Zysk/(strata) netto przypadający na:      

- akcjonariuszy jednostki dominującej  (1 020,9) (3 347,6) (529,0) (1 044,8) 
- na udziały niekontrolujące  (52,5) 18,5 (59,4) (14,5) 

- - 
Całkowite dochody przypadające na:  - - 

- akcjonariuszy jednostki dominującej  (1 020,9) (3 347,6) (529,0) (1 044,8) 
- na udziały niekontrolujące  (52,5) 18,5 (59,4) (14,5) 

 

Zysk/(strata) na akcję przypadający na 
akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażony 
w PLN na jedną akcję)  

 (0,10)  (0,38)  (0,05)  (0,11) 

Rozwodniony zysk/(strata) na akcję 
przypadający na akcjonariuszy Jednostki 
dominującej (wyrażony w PLN na jedną akcję)  (0,10)  (0,37)  (0,05)  (0,11) 
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Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze z mian w kapitale własnym 

 

 
Przypadaj ące na akcjonariuszy Jednostki dominuj ącej   

 Nota Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka 
warto ści emisyjnej 

akcji nad ich 
warto ścią 
nominaln ą 

Zyski 
zatrzymane 

Pozostałe 
kapitały Razem Udziały 

niekontroluj ące 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 1 stycznia 2011 r.   8 732,6 57 476,0 2 762,9 872,4 69 843,9 376,2 70 220,0 

Całkowite dochody razem  
- - (3 739,5) - (3 739,5) 71,0 (3 668,5) 

Emisja akcji  1 000,0 17 216,8 - - 18 216,8 
 

18 216,8 
Stan na 31 grudnia 2011 r.   9 732,6 74 692,8 (976,7) 872,4 84 321,1 447,2 84 768,3 

Stan na 1 stycznia 2011 r.   8 732,6 57 476,0 2 762,9 872,4 69 843,9 376,2 70 220,0 

Całkowite dochody razem  - - (3 347,6) - (3 347,6) 18,5 (3 329,1) 
Emisja akcji 

 
1 000,0 17 216,8 - - 18 216,8 

 
18 216,8 

Nabycie jednostki zależnej    1 028,2  1 028,2 (2,1) 1 026,1 
Stan na 30 wrze śnia  2011 r.   9 732,6 74 692,8 443,46 872,4 85 741,2 392,6 86 133,8 

Stan na 1 stycznia 2012 r.   9 732,6 74 692,8 (976,7) 872,4 84 321,1 447,2 84 768,3 

Całkowite dochody razem  - - (1 020,9) - (1 020,9) (52,5) (1 073,3) 
Nabycie jednostki zależnej  - - (278,6) - (278,6) (13,9) (292,5) 
Stan na 30 wrze śnia  2012 r.   9 732,6 74 692,8 (2 276,1) 872,4 83 021,6 380,8 83 402,4 
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Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z pr zepływów pieni ężnych 

 

9 miesi ęcy 
zakończone 30 
września 2012  

9 miesi ęcy 
zakończone 30 
września 2011  

Przepływy pieni ężne z działalno ści operacyjnej 

Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej (10 447,5) (13 962,1) 

Odsetki zapłacone 4 134,9 2 306,3 

Podatek dochodowy zapłacony (219,8) (1 105,7) 

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej (6 532,4) (12 761,5) 

Przepływy pieni ężne z działalno ści inwestycyjnej 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (4 283,1) (20 363,6) 

Wpływy ze zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 116,2 13,0 

Sprzedaż aktywów finansowych - 609,9 

Odsetki otrzymane 11,4 111,5 

Spłata udzielonych pożyczek 610,0 - 

Udzielone pożyczki (5 610,0) (70,0) 

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (9 155,5) (19 699,1) 

Przepływy  pieni ężne z działalno ści finansowej 

Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 
oraz dopłat do kapitału - 17 259,8 

Otrzymane kredyty i pożyczki 9 851,8 38 375,7 

Spłaty kredytów i pożyczek (15 945,1) (23 605,9) 

Emisja  dłużnych papierów wartościowych 12 000,0 2 500,0 

Inne wpływy finansowe 3,5 4,5 

Płatności związane z leasingiem finansowym (2 403,8) (2 775,6) 

Przepływy  pieni ężne netto z działalno ści finansowej 3 506,5 31 758,4 

Zmiana netto stanu środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów (12 181,6) (702,3) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 12 738,1 9 185,0 

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 

Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 556,6 8 482,7 
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Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytua cji finansowej 

 
 
  

Stan na 
30.09.2012 

Stan na 
30.06.2012 

Stan na 
31.12.2011 

Stan na 
30.09.2011 

Aktywa trwałe  
Rzeczowe aktywa trwałe  104 958,5 108 813,8 108 491,1 95 320,6 
Inwestycje w jednostki zależne  42 548,3 42 548,3 42 548,3 42 548,3 
Wartości niematerialne  1 698,5 1 835,3 2 030,6 1 052,9 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  2 829,0 2 829,0 - 1 294,7 
Pozostałe długoterminowe aktywa  - 1 896,0 1 972,1 1 896,0 

  152 034,3 157 922,4 155 042,1 142 112,5 
Aktywa obrotowe  
Zapasy  680,2 762,4 456,1 488,2 
Należności handlowe oraz pozostałe należności  15 176,2 15 726,3 16 986,3 13 550,4 
Nadpłacony podatek dochodowy  1,6 - 2,6 1,6 
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe  5 000,0 - - 355,0 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  224,3 282,3 4 224,3 7 925,9 

  21 082,3 16 770,9 21 669,3 22 321,0 

  
RAZEM AKTYWA  173 116,6 174 693,4 176 711,4 164 433,5 

  
    Kapitał własny      

Kapitał podstawowy  9 732,6 9 732,6 9 732,6 9 732,6 
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji nad ich wartością 
nominalną  74 692,8 74 692,8 74 692,8 74 692,8 
Pozostałe kapitały   872,4 872,4 872,4 872,4 
Zyski zatrzymane  (6 380,1) (6 414,8) (5 859,4) (5 658,1) 

  78 917,7 78 883,0 79 438,4 79 639,7 
Zobowi ązania długoterminowe      
Kredyty i pożyczki  17 221,5 21 843,6 26 000,7 23 820,6 
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych  17 727,6 17 727,6 5 727,6 5 727,6 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  2 865,8 2 865,8 36,7 1 636,3 
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania  782,7 - 1 609,7 1 202,4 
Przychody przyszłych okresów  23 825,6 22 817,9 19 686,7 20 042,4 

  62 423,2 65 254,9 53 061,4 52 429,3 

      
Zobowi ązania krótkoterminowe      
Kredyty i pożyczki  13 121,1 14 703,3 13 064,8 16 892,5 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych  818,9 818,3 
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania  13 549,9 13 681,3 29 979,2 14 283,3 
Przychody przyszłych okresów  4 285,7 1 352,6 1 167,6 1 188,7 

  31 775,7 30 555,5 44 211,5 32 364,5 

      
Razem zobowi ązania   94 198,9 95 810,4 97 273,0 84 793,8 

      
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWI ĄZANIA  173 116,6 174 693,4 176 711,4 164 433,5 
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Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całko witych dochodów 

 

 

9 miesi ęcy 
zakończone 30 
września 2012  

9 miesi ęcy 
zakończone 30 
września 2011  

3 miesi ące 
zakończone 30 
września 2012 

3 miesi ące 
zakończone 30 
września 2011 

     
Przychody ze sprzedaży  44 475,4 32 102,9 15 849,1 11 577,4 
Koszt sprzedanych produktów i materiałów  34 683,7 28 149,8 11 728,8 9 314,7 

      
Zysk/(strata) brutto ze sprzeda ży  9 791,7 3 953,1 4 120,3 2 262,7 

      
Koszty administracyjne  5 994,9 5 770,3 1 967,0 1 375,9 
Pozostałe przychody  352,0 864,2 238,8 201,1 
Pozostałe koszty  905,9 1 324,5 508,9 1 115,4 
Pozostałe zyski/(straty) - netto  175,5 (9,3) 50,1 (9,0) 

      
Zysk/(strata) operacyjny/a  3 418,4 (2 286,8) 1 933,1 (36,5) 

      
Przychody finansowe  26,7 114,7 11,0 90,0 
Koszty finansowe  3 965,9 2 184,2 1 501,9 966,0 

      
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem  (520,7) (4 356,3) 442,2 (912,6) 

      
Zysk/(strata) netto   (520,7) (4 356,3) 442,2 (912,6) 

      
Całkowite dochody/(straty) razem  (520,7) (4 356,3) 442,2 (912,6) 

      
      
Zysk/(strata) na akcję (wyrażony w PLN na 
jedną akcję)   (0,05)  (0,49)  0,05  (0,10) 

      
Rozwodniony zysk/(strata) na akcję 
(wyrażony w PLN na jedną akcję)   (0,05)  (0,48) 0,04  (0,10) 
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Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmia n w kapitale własnym 

 

 Nota Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka 
warto ści emisyjnej 

akcji nad ich 
warto ścią 
nominaln ą 

Zyski 
zatrzymane 

Pozostałe 
kapitały Razem 

Stan na 1 stycznia 2011 r.   8 732,6 57 476,0 (2 371,9) 872,4 64 709,1 

Całkowite dochody razem    (3 487,5)  
(3 487,5) 

Emisja akcji  1 000,0 17 216,8   
18 216,8 

Stan na 31 grudnia 2011 r.   9 732,6 74 692,8 (5 859,4) 872,4 79 438,4 

Stan na 1 stycznia 2011 r.   8 732,6 57 476,0 (2 371,9) 872,4 64 709,1 

Całkowite dochody razem    (3 286,2)  
(3 286,2) 

Emisja akcji  1 000,0 17 216,8   
18 216,8 

Stan na 30 wrze śnia  2011 r.   9 732,6 74 692,8 (5 658,1) 872,4 79 639,7 

Stan na 1 stycznia 2012 r.   9 732,6 74 692,8 (5 859,4) 872,4 79 438,4 

Całkowite dochody razem    (520,7)  
(520,7) 

Stan na 30 wzre śnia  2012 r.   9 732,6 74 692,8 (6 380,1) 872,4 78 917,7 
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Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przep ływów pieni ężnych  

 

9 miesi ęcy 
zakończone 30 
września 2012  

9 miesi ęcy 
zakończone 30 
września 2011  

Przepływy pieni ężne z działalno ści operacyjnej   
Wpływy pieniężne z działalności operacyjnej (3 440,0) (8 553,8) 

Odsetki zapłacone 3 939,1 2 069,5 

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej  499,2 (6 484,2) 

  
Przepływy pieni ężne z działalno ści inwestycyjnej    
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (2 526,7) (19 440,0) 

Sprzedaż aktywów finansowych - 609,9 

Odsetki otrzymane 11,4 111,5 

Spłata udzielonych pożyczek 610,0 - 

Udzielone pożyczki (5 610,0) (70,0) 

Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (7 515,4) (18 788,6) 

 
  

Przepływy  pieni ężne z działalno ści finansowej   
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału - 17 259,8 

Otrzymane kredyty i pożyczki 7 850,3 37 864,8 

Spłaty kredytów i pożyczek (15 945,1) (23 351,8) 

Emisja  dłużnych papierów wartościowych 12 000,0 2 500,0 

Płatności związane z leasingiem finansowym (889,0) (1 348,4) 

Przepływy  pieni ężne netto z działalno ści finansowej 3 016,2 32 924,4 

  
Zmiana netto stanu środków pieni ężnych i ich ekwiwalentów (4 000,0) 7 651,6 

  
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 4 224,3 274,3 

Różnice kursowe z przeliczenia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   
Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 224,3 7 925,9 
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Noty obja śniające do kwartalnego skróconego skonsolidowanego spraw ozdania finansowego  

1. Rzeczowe aktywa trwałe 

 Grunty Budynki  i 
budowle 

Środki 
transportu 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Inne rzeczowe 
aktywa trwałe 

Inwestycje 
rozpocz ęte Razem 

Stan na 1 stycznia 2011 r. 
       

Koszt lub wartość z wyceny  360,6 7 429,3 3 041,1 3 261,8 50 354,8 46 637,3 111 273,2 
Umorzenie (-) - (1 467,1) (959,5) (1 332,1) (13 387,8) - (17 280,4) 
Wartość ksi ęgowa netto 360,6  5 962,2 2 081,6 1 929,7 36 967,0 46 637,3 93 992,7 

        
Wartość księgowa netto na początek roku 360,6 5 962,2 2 081,6 1 929,7 36 967,0 46 637,3 93 992,7 
Przejęcie jednostki zależnej (+) - - - - - (46 242,5) (46 242,5) 
Zwiększenia (+) 199,5 12 110,3 928,2 1 341,6 31 709,7 33 715,5 80 004,7 
Przejęcie jednostki zależnej - umorzenie (-) - - - - - 44,0 44,0 
Zmniejszenia (-) - (204,6) (148,4) (53,5) (3 754,6) - (4 161,2) 
Zmniejszenia umorzenia (+) 

 
34,5 18,5 37,8 63,2 - 153,9 

Umorzenie (-) - (1 524,5) (482,6) (765,0) (4 554,8) - (7 326,9) 
Wartość ksi ęgowa netto 560,1  16 377,9 2 397,3 2 490,5 60 430,5 34 154,3 116 464,8 

        
Stan na 31 grudnia 2011 r. 

       
Koszt lub wartość z wyceny  560,1 19 334,9 3 820,9 4 549,8 78 309,9 34 154,3 140 730,0 
Umorzenie (-) - (2 957,1) (1 423,6) (2 059,3) (17 879,4) - (24 319,5) 
Wartość ksi ęgowa netto 560,1  16 377,9 2 397,3 2 490,5 60 430,5 34 154,3 116 410,5 

        
Stan na 1 stycznia 2011 r. 

       
Koszt lub wartość z wyceny  360,6 7 429,3 3 041,1 3 261,8 50 354,8 46 637,3 140 730,0 
Umorzenie (-) - (1 467,1) (959,5) (1 332,1) (13 387,8) - (24 319,5) 
Wartość ksi ęgowa netto 360,6  5 962,2 2 081,6 1 929,7 36 967,0 46 637,3 116 410,5 

        
Wartość księgowa netto na początek roku 360,6 5 962,2 2 081,6 1 929,7 36 967,0 46 637,3 116 410,5 
Przejęcie jednostki zależnej (+) - - 42,0 3,2 3,4 3 578,1 3 626,7 
Zwiększenia (+) 199,5 11 884,6 854,1 405,6 30 736,1 20 055,7 64 135,5 
Przejęcie jednostki zależnej - umorzenie (-) - (11,4) - 4,4 7,0 (59,9) (59,9) 
Zmniejszenia (-) - (19,1) (50,3) - (3 298,5) (49 621,9) (52 989,8) 
Zmniejszenia umorzenia (+)  1,3 18,4 - 34,1 - 53,8 
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Umorzenie (-) - (1 040,3) (524,6) (550,1) (3 330,4) - (5 445,4) 
Wartość ksi ęgowa netto 560,1  16 777,3 2 421,2 1 792,8 61 118,7 20 589,4 125 731,5 

        
Stan na 30 wrze śnia  2011 r. 

       
Koszt lub wartość z wyceny  560,1 19 283,4 3 886,9 3 675,0 77 802,8 20 589,4 125 797,6 
Umorzenie (-) - (2 506,1) (1 465,6) (1 882,2) (16 684,1) - (22 538,0) 
Wartość ksi ęgowa netto 560,1  16 777,3 2 421,2 1 792,8 61 118,7 20 589,4 103 259,5 

        
Stan na 1 stycznia 2012 r. 

       
Koszt lub wartość z wyceny  560,1 19 334,9 3 820,9 4 549,8 78 309,9 34 154,3 125 797,6 
Umorzenie (-) - (2 957,1) (1 423,6) (2 059,3) (17 879,4) - (22 538,0) 
Wartość ksi ęgowa netto 560,1  16 377,9 2 397,3 2 490,5 60 430,5 34 154,3 103 259,5 

        
Wartość księgowa netto na początek roku 560,1 16 377,9 2 397,3 2 490,5 60 430,5 34 154,3 103 259,5 
Przejęcie jednostki zależnej (+) - - - 12,7 - 247,0 259,7 
Zwiększenia (+) - 2 427,1 1 303,1 478,8 7 655,3 7 489,6 19 353,8 
Zmniejszenia (-) (199,5) (29,2) (583,7) - (3,9) (12 349,4) (13 165,6) 
Zmniejszenia umorzenia (+)  10,3 - 75,9 0,1 - 86,3 
Umorzenie (-) - (1 596,4) (558,3) (719,9) (4 175,9) - (7 050,5) 
Wartość ksi ęgowa netto 360,6  17 189,7 2 558,5 2 338,0 63 906,0 29 541,5 102 743,3 

        
Stan na 30 wrze śnia 2012 r. 

       
Koszt lub wartość z wyceny  360,6 21 732,8 4 540,4 5 041,3 85 961,3 29 541,5 147 177,9 
Umorzenie (-) - (4 543,1) (1 981,9) (2 703,3) (22 055,2) - (31 283,6) 
Wartość ksi ęgowa netto 360,6  17 189,7 2 558,5 2 338,0 63 906,0 29 541,5 115 894,3 
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2. Wartości niematerialne 

 
Prace 

rozwojowe 

Pozostałe 
warto ści 

niematerialne  

Warto ść 
firmy  Razem   

Stan na 1 stycznia 2011 r. 
    

Koszt  2 236,2 1 677,2 37 953,1 41 866,5 
Umorzenie (-) (1 396,1) (403,5) - (1 799,7) 
Warto ść księgowa netto 840,0  1 273,7 37 953,1 40 066,8 

     
Warto ść księgowa netto na pocz ątek roku 840,0 1 273,7 37 953,1 40 066,8 
Zwiększenia wartości początkowej (+) 437,4 1 231,0 - 1 668,3 
Odpis aktualizacyjny  - - (1 982,0) (1 982,0) 
Zmniejszenia umorzenia (+) - 0,3 - 0,3 
Umorzenie (-) (450,6) (432,6) - (883,2) 
Warto ść księgowa netto 826,8  2 072,4 35 971,1 38 870,3 

     
Stan na 31 grudnia 2011 r. 

    
Koszt  2 673,5 2 908,2 35 971,1 41 552,8 
Umorzenie (-) (1 846,8) (835,8) - (2 682,6) 
Warto ść księgowa netto 826,8  2 072,4 35 971,1 38 870,3 

     
Stan na 1 stycznia 2011 r. 

    
Koszt  2 236,2 1 677,2 37 953,1 41 866,5 
Umorzenie (-) (1 396,1) (403,5) - (1 799,7) 
Warto ść księgowa netto 840,0  1 273,7 37 953,1 40 066,8 

     
Warto ść księgowa netto na pocz ątek roku 840,0 1 273,7 37 953,1 40 066,8 
Zwiększenia wartości początkowej (+) 324,4 124,9 - 449,3 
Zmniejszenia wartości początkowej (-) - 24,0 - 24,0 
Umorzenie (-) (340,3) (298,2) - (638,5) 
Warto ść księgowa netto 824,1  1 124,5 37 953,1 39 901,6 

     
Stan na 30 wrze śnia  2011 r. 

    
Koszt  2 560,5 1 826,2 37 953,1 42 339,8 
Umorzenie (-) (1 736,4) (701,7) - (2 438,2) 
Warto ść księgowa netto 824,1  1 124,5 37 953,1 39 901,6 

     
Stan na 1 stycznia 2012 r. 

    
Koszt  2 673,5 2 908,2 35 971,1 41 552,8 
Umorzenie (-) (1 846,8) (835,8) - (2 682,6) 
Warto ść księgowa netto 826,8  2 072,4 35 971,1 38 870,3 

     
Warto ść księgowa netto na pocz ątek roku 826,8 2 072,4 35 971,1 38 870,3 
Zwiększenia wartości początkowej (+) 295,3 98,8 - 394,1 
Zmniejszenia wartości początkowej (-) - 24,8 - 24,8 
Zwiększenia umorzenia (-) - (0,0) - (0,0) 
Odpis aktualizacyjny  - (0,0) - (0,0) 
Umorzenie (-) (327,6) (454,6) - (782,2) 
Warto ść księgowa netto 794,5  1 741,4 35 971,1 38 507,0 

     
Stan na 30 wrze śnia  2012 r. 

    
Koszt  2 968,9 3 031,8 35 971,1 41 971,8 
Umorzenie (-) (2 174,4) (1 290,4) - (3 464,8) 
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Warto ść księgowa netto 794,5  1 741,4 35 971,1 38 07,0 

 

3. Inne aktywa długoterminowe 

 
30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

    
Polisy ubezpieczeniowe  - - 76,1 - 

Pozostałe należności z tytułu zbycia inwestycji 
finansowych 

- 1 896,0 1 896,0 1 896,0 

Długoterminowe - 1 896,0 1 972,1 1 896,0 

 

4. Należności handlowe i inne nale żności 

30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

     
Należności handlowe brutto 15 324,8 15 439,2 16 080,2 20 140,3 

Odpis aktualizujący (-) - - (54,4) - 

Należności handlowe (netto) 15 324,8 15 439,2 16 025,8 20 140,3 

Zaliczki na zakup ŚT, WNiP i dostawy 380,5 121,6 2 839,5 20,6 

Należności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych  618,8 4 179,9 2 705,4 1 865,7 

Rozliczenia międzyokresowe 3 469,0 3 865,5 4 562,3 2 116,5 

Pozostałe należności 2 352,6 3 697,4 2 948,3 2 216,6 

w tym: nadwykonania NFZ 357,3 - - 227,2 

Należności handlowe oraz pozostałe nale żności razem 22 145,6  27 303,59 29 081,2 26 359,7 

 

5. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe 

 
30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

     
Udzielone pożyczki brutto 5 000,3 0,3 3,8 435,8 
Odpis aktualizujący (-) - - - - 

Udzielone pożyczki netto 5 000,3 0,3 3,8 435,8 
Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży - - - - 
Pozostałe - - - - 
Razem 5 000,3 0,3 3,8 435,8 

 

6. Zapasy 

 
30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

     
Materiały 682,2 764,4 458,1 493,1 
Produkcja w toku 875,0 310,0 438,8 743,6 
Wyroby gotowe - - - - 
Towary 2 119,1 1 497,2 1 779,3 1 722,9 
Razem 3 676,3 2 571,7 2 676,2 2 959,6 

 

7. Środki pieni ężne i ich ekwiwalenty 

 30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

     
PLN     
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 556,7 2 840,9 12 738,1 8 482,8 
Krótkoterminowe depozyty bankowe - - - - 
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Razem 556,7 2 840,9 12 738,1 8 482,8 

 

8. Kredyty i po życzki 

 
30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

     
Długoterminowe: 19 445,7 24 067,7 26 000,7 23 820,6 

Pożyczki 19 445,7 24 067,7 26 000,7 23 820,6 
Krótkoterminowe: 15 793,5 15 242,1 15 530,9 17 799,3 

Kredyty bankowe 4 959,3 538,8 3 722,1 906,7 
Pożyczki od instytucji finansowych 10 834,2 14 703,3 9 708,8 16 892,5 
Pożyczki od pozostałych jednostek - - 2 100,0 - 

Razem 35 239,2 39 309,8 41 531,6 41 619,8 

     
Struktura walutowa kredytów przeliczonych na PLN 
zawartych przez Grup ę przedstawia si ę nast ępująco: 

30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

    
PLN 4 959,3 538,8 3 722,1 906,7 
Razem 4 959,3 538,8 3 722,1 906,7 

     
     
Struktura walutowa po życzek Grupy przedstawia si ę 
nast ępująco: 

30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

    
PLN 30 279,8 38 771,0 37 809,5 40 713,1 
Razem 30 279,8 38 771,0 37 809,5 40 713,1 

     
     
Grupa dysponuje nast ępującymi niewykorzystanymi liniami 
kredytowymi: 30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

Niewykorzystane linie kredytowe (959,3) 3 461,2 277,9 3 093,3 

     
     

Średnie oprocentowanie kredytów i po życzek: 
30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

    
PLN 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 

 

9. Zobowi ązania handlowe i pozostałe zobowi ązania 

 
30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

Zobowi ązania finansowe 
    

Zobowiązania handlowe 11 795,1 12 733,0 38 143,1 17 055,9 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 5 196,4 5 165,1 6 459,9 6 942,7 
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 17 727,6 17 727,6 5 727,6 5 727,6 
Rozliczenia międzyokresowe bierne 12,0 545,0 202,1 - 
Razem 34 731,1 36 170,7 50 532,7 29 726,2 

     
Zobowi ązania niefinansowe 

    

Pozostałe zobowiązania o charakterze niefinansowym, w tym:     

- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków 1 183,3 1 398,2 1 757,2 1 401,4 

- Wynagrodzenia 1 230,6 1 317,0 1 401,8 1 242,7 
- Pozostałe  1 865,9 2 466,9 325,8 211,2 

Razem 4 279,8 5 226,9 3 484,8 2 927,5 
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Razem zobowi ązania handlowe i pozostałe zobowi ązania, w 
tym: 39 010,9 41 397,7 54 017,5 32 653,7 

- długoterminowe 20 405,5 1 483,6 9 490,8 10 190,0 
- krótkoterminowe 19 243,3 40 781,4 44 526,7 22 463,7 

 

10. Przychody przyszłych okresów 

 
30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

     
Dotacje do środków trwałych 23 825,6 24 107,5 19 686,7 20 042,4 
Pozostałe - - - - 
Długoterminowe 23 825,6 24 170,5 19 686,7 20 042,4 

    
Dotacje do środków trwałych - - 1 167,6 1 188,7 
Pozostałe 4 285,7 3,8 3,8 0,0 
Krótkoterminowe 4 285,7 3,8 1 171,3 1 188,7 
Razem 28 111,4 24 174,3 20 858,1 21 231,1 

 

11. Odroczony podatek dochodowy 

 
30.09.2012 30.06.2012 31.12.2011 30.09.2011 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

- przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy - - 1 244,8 - 

- przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 2 895,6 2 910,6 1 721,6 1 481,0 

Razem 2 895,6 2 910,6 2 966,4 1 481,0 

     

Zobowi ązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
    

- przypadające do realizacji po upływie 12 miesięcy - - 1 862,7 - 

- przypadające do realizacji w ciągu 12 miesięcy 3 454,3 3 558,6 1 575,4 2 197,3 

Razem 3 454,3 3 558,6 3 438,2 2 197,3 

Aktywa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego (n etto)  
- - - - 

Rezerwa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
(netto) 558,7 648,0 471,8 716,3 

 

12. Przychody ze sprzeda ży 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2012  

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2011  

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2012 

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2011 

Przychody ze sprzedaży produktów 65 277,5 61 070,0 19 728,6 19 648,4 
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 345,9 1 185,2 459,4 363,8 
Razem przychody ze sprzeda ży 66 623,4 62 255,2 20 188,0 20 012,1 

 

13. Segmenty operacyjne 

Segment operacyjny to część składowa jednostki:  

- prowadzącej działalność gospodarczą, która może przynieść zarówno przychody, jak i powodować wydatki (w tym 

przychody i wydatki związane z transakcjami z innymi częściami składowymi tej samej jednostki); 
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- której wyniki działalności podlegają regularnej kontroli przez kierownictwo jednostki, służącej podejmowaniu decyzji 

dotyczących alokacji zasobów w tym segmencie i ocenie jego wyników; oraz 

- na temat której dostępne są wyodrębnione informacje finansowe. 

Przychody segmentu są przychodami osiąganymi bądź to ze sprzedaży zewnętrznym klientom bądź z transakcji z 

innymi segmentami tej samej jednostki gospodarczej, które są wykazywane w rachunku zysków i strat jednostki 

gospodarczej i dają się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu wraz z odpowiednią częścią przychodów 

jednostki gospodarczej, którą w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do tego segmentu.  

Koszty segmentu są kosztami składającymi się z kosztów sprzedaży zewnętrznym klientom oraz kosztów transakcji 

realizowanych z innymi segmentami w ramach tej samej jednostki gospodarczej, które wynikają z działalności 

operacyjnej danego segmentu i dają się bezpośrednio przyporządkować do tego segmentu wraz z odpowiednią 

częścią kosztów jednostki gospodarczej, które w oparciu o racjonalne przesłanki można przypisać do danego 

segmentu.  

Do kosztów segmentu zaliczane są również koszty administracyjne oraz pozostałe koszty ogólne występujące na 

poziomie jednostki gospodarczej, jeżeli dotyczą działalności operacyjnej segmentu i można je w oparciu o racjonalne 

przesłanki bezpośrednio przyporządkować lub przypisać do segmentu. 

Aktywa segmentu są aktywami operacyjnymi wykorzystywanymi przez segment w działalności operacyjnej, które dają 

się bezpośrednio przyporządkować do danego segmentu lub w oparciu o racjonalne przesłanki przypisać do tego 

segmentu.  

Wynik segmentu jest ustalany na poziomie wyniku brutto ze sprzedaży oraz wyniku  operacyjnego. Przychody, wyniki i 

aktywa segmentów ustalane są przed dokonaniem wyłączeń transakcji pomiędzy segmentami, po eliminacji w ramach 

segmentu. 

Spółka przedstawia oddzielnie informacje dotyczące poszczególnych segmentów działalności, jeśli dany segment 

osiągnął jeden z następujących progów ilościowych:  

- przedstawione w sprawozdaniu przychody segmentu, obejmujące zarówno sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych, 

jak i sprzedaż lub transakcje realizowane z innymi segmentami, stanowią co najmniej 10 % łącznych zewnętrznych i 

wewnętrznych przychodów wszystkich segmentów działalności;  

- bezwzględna wartość przedstawionego w sprawozdaniu zysku lub straty segmentu stanowi co najmniej 10 % 

większej z dwóch wartości bezwzględnych: (i) przedstawionego w sprawozdaniu łącznego zysku wszystkich 

segmentów działalności, które nie odnotowały straty; lub (ii) przedstawionej w sprawozdaniu łącznej straty wszystkich 

segmentów działalności, które odnotowały stratę;  

- jego aktywa stanowią co najmniej 10 % ogółu aktywów wszystkich segmentów działalności. 

Obszar działalności niespełniający powyższych kryteriów klasyfikowany jest w pozostałym segmencie działalności. 

W ramach Grupy istnieją następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne:  

(a) Usługi medyczne 

Przedmiotem działalności w tym segmencie jest prowadzenie działalności gospodarczej przez spółki Voxel S.A. i CDO 

Jelenia Góra Sp. z o.o. przede wszystkim w zakresie świadczenia usług wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej, 

usług teleradiologicznych oraz outsourcingu usług medycznych.  

(b) Produkty informatyczne i wyposażenie pracowni 

Segment obejmuje działalność spółki Alteris S.A. w zakresie dwóch głównych linii produktowych: systemy 

informatyczne dla jednostek ochrony zdrowia i realizacja projektów wyposażania pracowni diagnostycznych. W 
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obszarze rozwiązań informatycznych dla branży medycznej Alteris S.A. oferuje autorskie systemy informatyczne, a 

także zajmuje się dystrybucją zewnętrznych specjalistycznych systemów informatycznych dla szpitali i centrów 

diagnostycznych. W zakresie dystrybucji sprzętu medycznego Alteris S.A. oferuje przede wszystkim realizację 

pracowni diagnostycznych „pod klucz” oraz sprzedaje urządzenia diagnostyczne i specjalistyczny sprzęt medyczny. 

(c) Pozostałe segmenty  

Pozostała działalność spółki Alteris S.A. nie wchodząca w zakres segmentu produktów informatycznych i wyposażenia 

pracowni i obejmująca głównie sprzedaż implantów dedykowanych do schorzeń kręgosłupa, a docelowo także dla 

innych obszarów medycyny 

Zarząd ustalił segmenty operacyjne na podstawie sprawozdawczości finansowej spółek wchodzących w skład Grupy. 

Informacje pochodzące z tej sprawozdawczości są wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji strategicznych w 

Grupie. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk/strata operacyjny/a segmentu.  

Przychody z tytułu transakcji pomiędzy segmentami są eliminowane w procesie konsolidacji. Ceny transakcyjne 

stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak 

przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi.  

Informacje o segmentach dla celów sprawozdawczych: 

 

Na dzień i za 9 miesi ęcy zako ńczone  
30 września 2012 r.  

Usługi 
medyczne 

Produkty 
informatyczne 
i wyposa żenie 

pracowni  

Pozostałe 
segmenty 

Korekty 
konsolida

-cyjne 

Razem 

Przychody ze sprzedaży pomiędzy 
segmentami 1 022,3 566,8 - (1 589,2) - 

Przychody ze sprzedaży od odbiorców 
zewnętrznych 48 530,8 16 890,9 1 201,7 - 66 623,4 

Łączne przychody ze sprzeda ży 
segmentu  49 553,2 17 457,7 1 201,7 (1 589,2) 66 623,4 

      
Zysk brutto ze sprzedaży segmentu 10 987,9 6 110,4 628,2 (141,9) 17 584,7 
      
Zysk/(strata) operacyjny/a segmentu 4 216,3 (923,2) (110,5) (83,1) 3 099,5 
      
Amortyzacja 6 122,7 734,2 79,3 - 6 936,2 
      
Aktywa razem 181 296,5 13 309,1 2 215,1 (10 110,7) 186 710,0 
 
 

     

      
Na dzień i za 9 miesi ęcy zako ńczone  
30 września 2011 r.  

Usługi 
medyczne 

Produkty 
informatyczne 
i wyposa żenie 

pracowni  

Pozostałe 
segmenty 

Korekty 
konsolida

-cyjne 

Razem 

Przychody ze sprzedaży pomiędzy 
segmentami 1 235,8 623,6 - (1 859,4) - 

Przychody ze sprzedaży od odbiorców 
zewnętrznych 36 082,3 25 451,1 721,7 - 62 255,2 

Łączne przychody ze sprzeda ży 
segmentu  37 318,2 26 074,7 721,7 (1 859,4) 62 255,2 

      
Zysk brutto ze sprzedaży segmentu 5 430,7 7 063,9 389,6 - 12 884,3 
      
Zysk/(strata) operacyjny/a segmentu (1 312,2) 1 276,4 (192,6) - (228,5) 
      
Amortyzacja 4 791,4 617,2 91,1 - 5 499,6 
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Aktywa razem 171 558,1 18 369,9 1 222,8 (7 219,9) 183 931,0 

 

Informacja o kierunkach geograficznych sprzeda ży: 

 

9 miesi ęcy 
zakończone 30 
września 2012 

roku 

9 miesi ęcy 
zakończone 30 
września 2011 

roku  
Sprzeda ż krajowa , w tym:   

Usługi medyczne 49 553,2 37 318,2 

Produkty informatyczne i wyposażenie pracowni 16 148,3 25 639,7 

Pozostałe segmenty 1 201,7 721,7 

Razem 66 903,1 63 679,6 

   

Sprzeda ż zagraniczna do krajów UE , w tym:   
Produkty informatyczne i wyposażenie pracowni 1 309,4 435,0 

Razem 1 309,4 435,0 

Korekty konsolidacyjne (1 589,2) (1 859,4) 

Razem przychody ze sprzeda ży 66 623,4 62 255,2 
 

W okresach sprawozdawczych działalność Voxel S.A. dotyczyła wyłącznie segmentu usług medycznych świadczonych 

na terenie Polski. 

 

14. Koszty wg rodzaju 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2012  

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2011  

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2012 

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2011 

Amortyzacja 6 936,2 5 499,6 2 355,9 1 949,1 

Zużycie materiałów i energii 16 659,7 19 394,1 3 714,6 3 978,5 

Usługi obce 20 809,9 19 932,5 7 097,2 5 924,9 

Świadczenia na rzecz pracowników 17 100,9 14 612,4 5 716,9 5 276,6 

Podatki i opłaty 382,7 232,1 119,7 95,4 

Pozostałe koszty rodzajowe 1 393,1 1 041,8 510,1 371,4 

Wartość sprzedanych materiałów 699,9 718,2 222,9 228,6 

Razem koszty rodzajowe 63 982,4 61 430,8 19 737,2 17 824,4 

    
Koszty sprzedaży 1 991,1 1 504,7 749,4 516,7 

Koszty administracyjne 12 381,1 11 140,5 4 295,6 3 107,2 
Wartość świadczeń oraz rzeczowych aktywów trwałych 
wytworzonych na potrzeby własne - - - - 

Zmiana stanu produktów 571,6 (585,3) 564,9 (1 579,0) 

Koszt sprzedanych produktów i materiałów 49 038,7 49 370,9 14 127,4 15 779,5 
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15. Pozostałe przychody 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2012  

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2011  

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2012 

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2011 

Odsetki 13,0 6,2 12,3 6,2 
Korekty VAT dot. środków trwałych w leasingu 14,4 14,4 14,4 - 
Otrzymane darowizny i dotacje 3,0 310,4 - - 
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności i 
innych wierzytelności - - - - 

Pozostałe 513,3 709,0 270,5 275,8 
Razem pozostałe przychody  543,7 1 039,9 297,2 282,0 

 

16. Pozostałe koszty 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2012  

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2011  

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2012 

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2011 

Odsetki 119,9 57,8 43,6 39,1 
Odpisy aktualizujące wartość należności - - - - 
Opłaty egzekucyjne i kary 10,8 13,0 5,5 0,0 
Spisane należności - 898,3 - 836,3 
Spisane środki trwałe 20,9 40,3 20,9 22,6 
Koszty publiczno-prawne 339,3 5,5 218,3 - 
Pozostałe 213,7 213,0 53,0 32,3 
Koszty refakturowane 323,2 305,4 220,7 217,9 
Razem pozostałe koszty  1 027,9 1 533,2 562,0 1 148,1 

 

17. Pozostałe zyski/straty netto 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2012  

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2011  

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2012 

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2011 

Zyski / (straty) z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych 18,1 3,7 6,3 - 
Różnice kursowe 353,2 21,8 59,8 (10,6) 
Zysk ze zbycia aktywów finansowych  (0,2) 0,2 - - 
Zyski / (straty) z tytułu zbycia wierzytelności - - - - 
Razem pozostałe zyski / (straty) netto  371,2 25,7 66,1 (10,6) 

 

18. Przychody i koszty finansowe 

 

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2012  

9 miesi ęcy 
zakończone 
30 września 

2011  

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2012 

3 miesi ące 
zakończone 
30 września 

2011 

     
Przychody odsetkowe od środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 41,5 145,6 7,8 94,3 

Przychody odsetkowe od udzielonych pożyczek - - - - 
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Pozostałe 69,9 14,5 4,2 0,6 
Razem przychody finansowe 111,4 160,2 12,0 94,9 

     
Koszty odsetek od kredytów bankowych 291,7 267,0 117,0 122,8 
Koszty odsetek od pożyczek finansujących inwestycje 2 418,9 1 569,6 761,1 719,6 
Koszty odsetek od leasingu finansowego 371,5 474,7 115,1 143,7 
Pozostałe 215,8 159,6 87,7 62,9 
Razem koszty finansowe 3 297,9 2 470,8 1 080,9 1 049,1 
Koszty finansowe netto 3 186,5 2 310,6 1 068,8 954,2 

 

 

19. Transakcje z podmiotami powi ązanymi 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe spółki Voxel S.A. oraz sprawozdania 
finansowe jednostek zależnych – CDO Jelenia Góra Sp. z o.o. i Alteris Sp. z o.o. Wszystkie transakcje z jednostkami 
zależnymi są zawierane w normalnym trybie działalności Grupy i dokonywane na warunkach rynkowych. Powyższe 

transakcje podlegają korekcie konsolidacyjnej. 

 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2011 
Transakcje dokonywane z jednostkami zależnymi   

Zakupy w okresie 663,6 2 647,1 921,4 
Saldo zobowiązania na koniec okresu 279,6 1 137,3 484,8 

    

 



Grupa Kapitałowa Voxel  
Skonsolidowany raport kwartalny 
za okres od 1 stycznia do 30 wrze śnia 2012 roku 
(Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 

42 

Dodatkowe informacje wynikaj ące z Rozporz ądzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku  

w sprawie informacji bie żących i okresowych przekazywanych przez emitentów pa pierów 

warto ściowych oraz warunków uznawania za równowa żne informacji wymaganych przepisami 

prawa pa ństwa nieb ędącego pa ństwem członkowskim 

 

1. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gosp odarczej, w tym w wyniku poł ączenia jednostek 

gospodarczych, przej ęcia lub sprzeda ży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji 

długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zani echania działalno ści 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły powyższe zdarzenia. 

2. Wskazanie akcjonariuszy posiadaj ących bezpo średnio lub po średnio przez podmioty zale żne co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromad zeniu emitenta na dzie ń przekazania raportu 

kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych p rzez te podmioty akcji, ich procentowego udziału 

w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikaj ących i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własno ści znacznych pakietów 

akcji emitenta w okresie od przekazania poprzednieg o raportu kwartalnego 

 

Stan na 6 listopada 2012 roku 

Lp. Akcjonariusz 
Liczba 

posiadanych akcji 

Udział w kapitale 

zakładowym 

(%) 

Liczba 

głosów 

Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

(%) 

1. 
Voxel International 

S.a.r.l. 
5.173.856 53,16 8.173.956 64,20 

2. 

TOTAL Fundusz 

Inwestycyjny 

Zamknięty* 

1.661.770 17,07 1.661.770 13,05 

*TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie jest zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S. A. z siedzibą w Warszawie. 

 

3. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnie ń do nich przez osoby zarz ądzające i 

nadzoruj ące emitenta na dzie ń przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazanie m zmian w stanie 

posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego r aportu kwartalnego, odr ębnie dla ka żdej z osób 

 

Lp. Akcjonariusz 

ilość akcji na dzień 6 

listopada 2012 

(publikacja raportu za 

III kwartał 2012 roku) 

ilość akcji na dzień 21 

września 2012 

(zatwierdzenie przez 

KNF prospektu 

emisyjnego) 

1. Jacek Liszka 18.590 18.590 
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2. Dariusz Pietras* 61.760 18.180 

3. Grzegorz Maślanka 20.200 20.200 

4. Marek Sąsiadek 30.000 30.000 

    * Pan Dariusz Pietras posiada 61.760 akcji Voxel SA, z czego bezpośrednio 18.180 akcji, a pośrednio (przez podmiot 

kontrolowany) - 43.580 akcji. 

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta. 

 

4. Wskazanie post ępowań tocz ących si ę przed s ądem, organem wła ściwym dla post ępowania 

arbitra żowego lub organem administracji publicznej, z uwzgl ędnieniem informacji w zakresie: 

a) post ępowania dotycz ącego zobowi ązań albo wierzytelno ści emitenta lub jednostki od niego 

zależnej, których warto ść stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitent a, z okre śleniem: 

przedmiotu post ępowania, warto ści przedmiotu sporu, daty wszcz ęcia post ępowania, stron 

wszczętego post ępowania oraz stanowiska emitenta, 

b) dwu lub wi ęcej post ępowań dotycz ących zobowi ązań oraz wierzytelno ści, których ł ączna warto ść 

stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własn ych emitenta, z okre śleniem ł ącznej warto ści 

post ępowań odrębnie w grupie zobowi ązań oraz wierzytelno ści wraz ze stanowiskiem emitenta w 

tej sprawie oraz, w odniesieniu do najwi ększych post ępowań w grupie zobowi ązań i grupie 

wierzytelno ści - ze wskazaniem ich przedmiotu, warto ści przedmiotu sporu, daty wszcz ęcia 

post ępowania oraz stron wszcz ętego post ępowania 

 

Nie występują postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności toczące się przed sądem, organem 

właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, których pojedyncza lub łączna 

wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

 

5. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostk ę od niego zale żną jednej lub wielu transakc ji z 

podmiotami powi ązanymi, je żeli pojedynczo lub ł ącznie s ą one istotne i zostały zawarte na innych 

warunkach ni ż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich warto ści, przy czym informacje dotycz ące 

poszczególnych transakcji mog ą być zgrupowane według rodzaju, z wyj ątkiem przypadku, gdy 

informacje na temat poszczególnych transakcji s ą niezb ędne do zrozumienia ich wpływu na sytuacj ę 

majątkow ą, finansow ą i wynik finansowy emitenta 

 

Nie wystąpiły w okresie sprawozdawczym między podmiotami powiązanymi istotne transakcje zawarte na innych 

warunkach niż rynkowe. 

 

6. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jed nostk ę od niego zale żną poręczeń kredytu lub 

pożyczki lub udzieleniu gwarancji - ł ącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zale żnej od tego 

podmiotu, je żeli łączna warto ść istniej ących por ęczeń lub gwarancji stanowi równowarto ść co najmniej 

10% kapitałów własnych emitenta 

 



Grupa Kapitałowa Voxel  
Skonsolidowany raport kwartalny 
za okres od 1 stycznia do 30 wrze śnia 2012 roku 
(Wszystkie kwoty w tabelach wyrażone w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) 

 

 

44 

W okresie sprawozdawczym jednostki z Grupy Kapitałowej Voxel nie udzieliły poręczeń i/lub gwarancji – łącznie 

jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu na łączną kwotę przekraczającą 10% kapitałów 

własnych Emitenta. 

 

7. Zwięzły opis istotnych dokona ń lub niepowodze ń Grupy Kapitałowej E mitenta w okresie, którego 

dotyczy raport, wraz z wykazem najwa żniejszych zdarze ń dotycz ących emitenta 

 

W dniu 19 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie ubiegania się o 

dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 

dniu 31 stycznia 2012 roku Emitent podpisał porozumienie z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o., 

dotyczące przeniesienia praw i obowiązków z umowy najmu zawartej z Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Klinicznym nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.  

W dniu 27 lutego 2012 roku w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą zostały zarejestrowane dwie 

nowe komórki organizacyjne: Pracownia MR i Pracownia TK, zlokalizowane na ternie Wojskowej Przychodni 

Lekarskiej „CePeLek” w Warszawie. 

W dniu 12 marca 2012 roku Emitent podpisał porozumienie z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z 

o.o., dotyczące przeniesienia praw i obowiązków z umowy na roboty budowlane, tym samym z chwilą zawarcia tej 

umowy doszło do faktycznego przeniesienia inwestycji na Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. 

W dniu 20 marca 2012 roku rozwiązaniu uległa umowa najmu zawarta z Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej w Garwolinie w związku z czym pracownia Tomografii Komputerowej w Garwolinie została 

zamknięta. 

W dniu 17 maja 2012 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/05/2012 w sprawie emisji obligacji serii B, na 

podstawie której wyemitowanych zostało łącznie 12.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł 

każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 6 czerwca 2014 

roku. Obligacje serii B nie mają formy dokumentu i są zdematerializowane. Obligacje serii B są notowane w 

alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych od 

dnia 18 lipca 2012 roku. 

W dniu 7 września 2012 roku na podstawie umów przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa 

odrębnej własności budynku (warunkowej i ostatecznej) Emitent zbył prawo użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej w Żorach, składającej się z działki nr 2717/62 przy ul. Bankowej, o powierzchni 0,1849 ha, 

dla której Sąd Rejonowy w Żorach, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 

GL1X/00021423/4 oraz prawo własności wzniesionego na tej nieruchomości budynku. W związku z zawarciem 

umowy sprzedaży Emitent wyraził zgodę na przeniesienie na rzecz kupującego pozwolenia na budowę. 

Jednocześnie Emitent zawarł porozumienie, na mocy którego rozwiązaniu uległa umowa współpracy z dnia 10 

listopada 2010 roku, umowa w sprawie ponoszenia kosztów inwestycji, zawarta w dniu 21 lutego 2011 roku oraz 

umowa dzierżawy z dnia 13 grudnia 2010 roku. Zawarcie powyżej opisanych umów związane jest z rezygnacją 

Emitenta z realizacji inwestycji w Żorach, w ramach której uruchomione miało zostać Centrum Medycznego 

Obrazowania RTG, MR i TK. Powyższa zmiana spowodowana została potrzebą uwolnienia środków obrotowych w 

celu rozpoczęcia nowej inwestycji w obszarze medycyny nuklearnej. 

W dniu 13 września 2012 roku Emitent i spółki od niego zależne tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach oraz 
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Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze zawarły między sobą umowę 

o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 1a ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 

Prawnych. W umowie Emitent został wskazany jako spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową w zakresie 

obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów ordynacji podatkowej. Umowa została zawarta na okres 3 lat 

podatkowych tj. od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku. W ocenie Emitenta utworzenie podatkowej grupy 

kapitałowej pozwoli osiągnąć korzyści podatkowe, które w istotny sposób mogą wpłynąć na poziom zobowiązań 

podatkowych i tym samym mogą przełożyć się na wysokość wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta. 

W dniu 21 września 2012 roku Emitent nabył od Voxel International S.a r.l. 100% udziałów w kapitale zakładowym 

Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. W tym samym dniu Emitent i Pan 

Jacek Liszka zawarli umowę sprzedaży udziałów Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej sp. z o.o. z siedzibą 

w Katowicach, zobowiązująca do przeniesienia tytułu prawnego do tych udziałów z PEF VII Investment Holdings S.a 

r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Umowa została zawarta przy udziale Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej 

sp. z o.o. oraz Polish Enterprise Fund VII. LP z siedzibą w George Town, Grand Cayman, Cayman Islands. Na 

mocy umowy strony ustaliły warunki sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym Centrum Diagnostyki i 

Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, jak również zasady dalszej realizacji inwestycji, 

prowadzonej Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na terenie 5 

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w ramach 

której mają powstać: Ośrodek Radioterapii, wyposażony w trzy akceleratory liniowe do naświetlań, Ośrodek 

Neuroradiochirurgii, wyposażony w urządzenie Gamma Knife oraz Ośrodek Diagnostyki Molekularnej z PET/CT i 

SPECT. 

Nabywca udziałów przejmie odpowiedzialność za realizację przedmiotowej inwestycji, a Emitent będzie 

uczestniczyć w realizacji tej inwestycji także po nabyciu udziałów w kapitale zakładowym Centrum Diagnostyki i 

Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przez PEF VII Investment Holdings S.a r.l. W 

szczególności Emitent zobowiązał się do zainstalowania w ukończonym budynku urządzenia PET/CT i SPECT w 

celu utworzenia Ośrodka Diagnostyki Molekularnej. 

W wykonaniu umowy zobowiązującej w dniu 21 września 2012 roku Emitent zawarł z PEF VII Investment Holdings 

S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu umowę zastawu rejestrowego i zastawu zwykłego na udziałach Centrum 

Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. Równocześnie zawarta została umowa pożyczki, na mocy której 

Emitent zobowiązał się pożyczyć Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. kwotę 5.000.000,00 zł w 

celu sfinansowania działalności tej spółki do czasu przeniesienia tytułu prawnego do udziałów w kapitale 

zakładowym Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. na PEF VII Investment Holdings S.a r.l. z 

siedzibą w Luksemburgu. Dodatkowo w dniu 21 września 2012 roku ALTERIS S.A. i Centrum Diagnostyki i Terapii 

Onkologicznej Sp. z o.o. zawarły umowę o generalne wykonawstwo, na podstawie której Centrum Diagnostyki i 

Terapii Onkologicznej Sp. z o.o. powierzyło ALTERIS S.A. wykonanie robót budowlanych, związanych z 

wykończeniem i doprowadzeniem do stanu użytkowania części nieruchomości, położonej w Katowicach przy ul. 

Ceglanej 35, w ramach projektu „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Dydaktyki Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 na potrzeby Centrum Neuroradiochirurgii, Diagnostyki i Terapii Onkologicznej 

w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35 na działkach nr 118/1 i 115/13” oraz „przebudowy pomieszczeń na poziomie 

piwnic budynku Instytutu SPSK nr 5. 
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8. Inne informacje, które zdaniem emitenta s ą istotne dla oceny jego s ytuacji kadrowej, maj ątkowej, 

finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz in formacje, które s ą istotne dla oceny mo żliwo ści 

realizacji zobowi ązań przez emitenta 

 

W ocenie Emitenta sytuacja we wszystkich obszarach gospodarczych  tj: zasobach ludzkich, majątku oraz realizacji 

przychodów i wyników nie uległa istotnym zmianom. Emitent posiada pełne możliwości realizacji zaciągniętych 

zobowiązań. Emitent systematycznie zmniejsza zadłużenie  grupy kapitałowej. 

 

9. Opis czynników i zdarze ń, w szczególno ści o ni etypowym charakterze, maj ących znacz ący wpływ  na 

osi ągnięte wyniki finansowe 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które miały znaczący 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

10. Objaśnienia dotycz ące sezonowo ści lub cykliczno ści działalno ści Grupy Kapitałowej Emitenta w 

prezentowanym okresie 

 

Działalność Emitenta oraz spółki zależnej CDO Sp. z o.o. nie podlega wahaniom sezonowym. Natomiast spółka 

zależna Alteris S.A. generuje większość przychodów ze sprzedaży w II połowie roku, a szczególnie w ostatnim 

kwartale. Wynika to ze sposobu realizacji założonych budżetów przez publiczne instytucje ochrony zdrowia, które 

aktywnie wydatkują środki pod koniec roku. Około 60% przychodów jednostkowych Alteris S.A. pochodzi ze 

sprzedaży do takich podmiotów. Zgodnie z powyższym spółka Alteris S.A. jest narażona na wysoką sezonowość 

przychodów ze sprzedaży. 

 

11. Informacje o odpisach aktualizuj ących warto ść zapasów do warto ści netto mo żliwej do uzyskania i 

odwróceniu odpisów z tego tytułu 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do dokonania oraz rozwiązania odpisów aktualizujących 

zapasy w ramach Grupy Kapitałowej Voxel.  

 

12. Informacje o odpisach aktualizuj ących z tytułu utraty warto ści aktywów finansowych, rzeczowych 

aktywów trwałych, warto ści niematerialnych i prawnych lub innych aktywów or az odwróceniu takich 

odpisów 

 

Informacje o odpisach aktualizujących aktywa zostały zaprezentowane w notach do skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego o numerach 1 - 7. 

 

13. Informacje o utworzeniu, zwi ększeniu, wyk orzystaniu i rozwi ązaniu rezerw  

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki do zawiązania oraz rozwiązania rezerw w ramach Grupy 
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Kapitałowej Voxel.  

 

14. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odro czonego podatku dochodowego 

 

Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały zaprezentowane w nocie nr 

11 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 

15. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i s przeda ży rzeczowych aktywów trwałych 

 

W dniu 7 września 2012 roku Emitent zbył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żorach, 

składającej się z działki nr 2717/62 przy ul. Bankowej, o powierzchni 0,1849 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żorach, 

Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GL1X/00021423/4 oraz prawo własności 

wzniesionego na tej nieruchomości budynku. W związku z zawarciem umowy sprzedaży Emitent wyraził zgodę na 

przeniesienie na rzecz kupującego pozwolenia na budowę. Jednocześnie Emitent zawarł porozumienie, na mocy 

którego rozwiązaniu uległa umowa współpracy z dnia 10 listopada 2010 roku, umowa w sprawie ponoszenia 

kosztów inwestycji, zawarta w dniu 21 lutego 2011 roku oraz umowa dzierżawy z dnia 13 grudnia 2010 roku. 

Zawarcie powyżej opisanych umów związane jest z rezygnacją Emitenta z realizacji inwestycji w Żorach, w ramach 

której uruchomione miało zostać Centrum Medycznego Obrazowania RTG, MR i TK. Powyższa zmiana 

spowodowana została potrzebą uwolnienia środków obrotowych w celu rozpoczęcia nowej inwestycji w obszarze 

medycyny nuklearnej. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne istotne transakcje nabycia/sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

 

16. Informacje o istotnym zobowi ązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych.  

 

17. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu s praw s ądowych 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 

 

18. Wskazanie korekt bł ędów poprzednich okresów 

 

W okresach poprzednich (porównawczych) sprawozdania finansowego nie wystąpiły istotne korekty błędów. 

 

19. Informacje dotycz ące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, ł ącznie i w przeliczeniu na jedn ą 

akcj ę, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

 

W okresie objętym sprawozdaniem Jednostka dominująca nie wypłacała oraz nie złożyła deklaracji dotyczącej 

wypłaty dywidendy w przyszłości. 
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20. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej  i warunków prowadzenia działalno ści, które maj ą 

istotny wpływ na warto ść godziw ą aktywów finansowych i zobowi ązań finansowych jednostki, 

niezale żnie od tego, czy te aktywa i zobowi ązania s ą ujęte w warto ści godziwej czy w skorygowanej 

cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia 

działalności Grupy Kapitałowej Voxel mające wpływ na wycenę aktywów finansowych i zobowiązania finansowe.  

 

21. Informacje o niespłaceniu kredytu lub po życzki lub naruszeniu istotnych postanowie ń umowy kredytu 

lub po życzki, w odniesieniu do których nie podj ęto żadnych działa ń naprawczych do ko ńca okresu 

sprawozdawczego 

 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sytuacja niespłacenia kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 

postanowień umowy kredyt lub pożyczki. 

 

22. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wa rto ści godziwej - informacje o zmianie  

sposobu (metody) jej ustalenia 

 

Sposób (metody) wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych został szczegółowo opisany w pkt. 1.8. 

 

23. Informacj ę dotycz ącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku  zmiany celu lub 

wykorzystania tych aktywów 

 

Sposób (metody) wyceny wartości godziwej instrumentów finansowych został szczegółowo opisany w pkt. 1.8. 

 

24. Informacj ę dot yczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapi tałowych papierów warto ściowych  

 

W dniu 17 maja 2012 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1/05/2012 w sprawie emisji obligacji serii B, na 

podstawie której wyemitowanych zostało łącznie 12.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł 

każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł. Obligacje serii B zostały wyemitowane jako obligacje 

zabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach. Zabezpieczenie stanowi zastaw (zwykły i rejestrowy) 

na 2.000.000 akcji na okaziciela serii A ALTERIS S.A., które stanowią własność Emitenta, ustanowiony do kwoty 

18.000.000 zł. Obligacje serii B nie mają formy dokumentu i są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Termin wykupu 

obligacji przypada na dzień 6 czerwca 2014 roku, a oprocentowanie ustalone jest w oparciu o stawkę referencyjną 

dla 6-miesięcznych depozytów (WIBOR 6M) powiększoną o marżę w wysokości 5,5%.  

W okresie do wykupu wszystkich obligacji Emitent zobowiązany jest do utrzymywania następujących wskaźników 

finansowych: 

- wartość zobowiązań oprocentowanych, rozumianych jako kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe 
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na koniec któregokolwiek kwartału pomniejszonych o środki pieniężne (dług netto) nie przekroczy 200% kapitału 

własnego Emitenta na koniec tego samego okresu, zgodnie ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi wg 

MSR/MSSF; 

W przypadku niespełnienia powyższego zobowiązania, każdy obligatariusz może żądać od Emitenta 

wcześniejszego wykupu Obligacji serii B. 

 

25. Informacj ę dotycz ącą zmian zobowi ązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast ąpiły od 

czasu zako ńczenia ostatniego roku obrotowego 

 

Grupa Voxel posiada zobowiązania wekslowe dotyczące w przeważającej części umów zawartych z instytucjami 

finansowymi w zakresie zawartych umów leasingu finansowego, operacyjnego oraz pożyczek finansujących zakupy 

majątku spółki. Wystawione weksle wraz z deklaracją wekslową są standardowym i nieodłącznym elementem umów 

z większością instytucji bankowych i poza bankowych w zakresie finansowania długoterminowego. Każdy z tych 

weksli zgodnie z deklaracją wekslową, może zostać wypełniony na kwotę odpowiadającą wysokości roszczeń 

instytucji finansowej wobec spółek z Grupy Emitenta, łącznie z odsetkami.  

Wg stanu na 30.09.2012 Grupa Voxel posiada zobowiązania warunkowe na kwotę 147.816,5 tys. zł, co stanowi 

wzrost w stosunku do stanu z 31.12.2011 o kwotę 22.456,0 tys. zł. Na powyższe składają się zobowiązania z tytułu 

weksli własnych związanych z zabezpieczeniem kredytów i pożyczek od instytucji finansowych oraz tytułem cesji 

wierzytelności, ponadto zobowiązania z tytułu przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytów w rachunku bieżącym 

m.in. spółki zależnej oraz ustanowienie zastawu zwykłego, a następnie rejestrowego na akcjach spółki zależnej w 

związku z emisją obligacji przez Emitenta. 

 

26. Wskazanie zdarze ń, które wyst ąpiły po dniu, na który sporz ądzono kwartalne skrócone sprawozdanie 

finansowe, nieuj ętych w tym sprawozdaniu, a mog ących w znacz ący sposób wpłyn ąć na przyszłe 

wyniki finansowe emitenta 

 

W dniu 22 października 2012 roku wpłynęło do siedziby Emitenta zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego 

(numer zezwolenia: GIF-IW-N-4000/WTC409/8/12), wydane w dniu 19 października 2012 roku przez Głównego 

Inspektora Farmaceutycznego. Zgodnie z treścią zezwolenia Emitent może wytwarzać produkt leczniczy pod 

nazwą: SteriPET 250MBq/ml w Centrum Produkcji Radiofarmaceutyków w Krakowie, należącym do Emitenta. 

Produkcja radiofarmaceutyków jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju Emitenta. 

Na podstawie umowy zawartej z GE Healthcare Limited z siedzibą w Amersham (Wielka Brytania) w dniu 17 maja 

2010 roku, której przedmiotem jest udzielenie na rzecz Emitenta licencji na wytwarzanie, dystrybucję, sprzedaż i 

wprowadzanie na rynek znacznika SteriPET, opartego na radiofarmaceutyku FDG, Emitent posiada wyłączność w 

zakresie jego dystrybucji w Polsce, a także niewyłączne prawo do dystrybucji leku w Republice Czeskiej i Republice 

Słowacji oraz w innych krajach, ustalonych przez Strony w drodze pisemnego porozumienia. Uzyskanie zezwolenia 

na wytwarzanie radiofarmaceutyków stanowi zakończenie przez Emitenta długotrwałego procesu inwestycyjnego 

mającego na celu uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków. 

Decyzją Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie z dnia 31 października 2012 roku dokonana 

została rejestracja umowy z dnia 13.09.2012 r. o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej pomiędzy Voxel S.A., 
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Alteris S.A. i CDO Sp. z o.o. Utworzenie podatkowej grupy kapitałowej pozwoli osiągnąć korzyści podatkowe, które 

w istotny sposób mogą wpłynąć na poziom zobowiązań podatkowych i tym samym mogą przełożyć się na wysokość 

wyniku netto Grupy Kapitałowej Emitenta. 

 

27. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta b ędą miały wpływ na osi ągnięte przez niego wyniki w 

perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

  

W ocenie Emitenta niżej wymienione czynniki będą miały kluczowy i znaczący  wpływ  na osiągnięte przez niego wyniki 

w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału : 

• spółka zależna od Emitenta tj. spółka Alteris SA zawarła z Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej 

Spółka z ograniczoną z siedzibą w Katowicach umowę na generalne wykonawstwo. Przedmiotem umowy jest 

wykonanie przez ALTERIS S.A. robót budowlanych, związanych z wykończeniem i doprowadzeniem nieruchomości do 

stanu użytkowania, które będą realizowane w ramach projektu „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku 

dydaktyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 na potrzeby Centrum Neuroradiochirurgii, Diagnostyki i 

Terapii Onkologicznej w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35 na działkach nr 118/1 i 115/13” oraz „przebudowy 

pomieszczeń na poziomie piwnic budynku instytutu SPSK nr 5”. W wyniku wykonania przedmiotu umowy spółka Alteris 

SA zrealizuje około 40 % zysku brutto wynikającego z ww. prac budowlanych do końca bieżącego roku. Zysk zostanie 

rozpoznany w księgach rachunkowych na koniec 2012r 

• VOXEL S.A. zawarł w dniu 21.09.2012 umowę sprzedaży udziałów Centrum Diagnostyki i Terapii 

Onkologicznej Spółka z o.o. zobowiązującą do przeniesienia tytułu prawnego do tych udziałów ze spółką PEF VII 

INVESTMENT HOLDINGS S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, spółką należącą do POLISH ENTERPRISE FUND VII, 

funduszu zarządzanego przez Enterprise Investors. Po podpisaniu umowy rozporządzającej, Emitent rozpozna 

przychód w wysokości 11 mln, równocześnie utworzy rezerwę na należności warunkowe w wysokości 6 mln.  

• spółka zależna od Emitenta tj. spółka Alteris SA jest w trakcie zaawansowanych negocjacji dotyczących 

dostaw rezonansu magnetycznego wraz z klatką Faradaya, angiografu do badań naczyniowych wraz z 

zaprojektowaniem i budową pracowni radiologii zabiegowej oraz systemów informatycznych łącznie na prawie 7 mln zł. 

• VOXEL S.A. otrzymał zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego (numer zezwolenia: GIF-IW-N-

4000/WTC409/8/12), wydane w dniu 19 października 2012 roku przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 

Zgodnie z treścią zezwolenia Emitent może wytwarzać produkt leczniczy pod nazwą SteriPET 250MBq/ml w Centrum 

Produkcji Radiofarmaceutyków w Krakowie. Produkcja radiofarmaceutyków jest jednym ze strategicznych kierunków 

rozwoju Emitenta. Uzyskanie zezwolenia na wytwarzanie radiofarmaceutyków stanowi zakończenie przez Emitenta 

długotrwałego procesu inwestycyjnego mającego na celu uruchomienie produkcji radiofarmaceutyków, co z kolei 

przekłada się bezpośrednio na koszt własny kluczowej usługi dla Emitenta tj. badań pozytonowej tomografii emisyjnej. 

 

28. Inne informacje mog ące w istotny sposób wpłyn ąć na ocen ę sytuacji maj ątkowej, finansowej i wyniku 

finansowego emitenta 

 

Sytuacja finansowa Grupy Voxel jest skorelowana z sytuacją makroekonomiczną w Polsce. Na osiągane przez Grupę 

wyniki finansowe wpływ mają czynniki o charakterze ogólnym jak tempo wzrostu PKB czy wysokość dochodów 

osobistych ludności, a zwłaszcza wysokość składki zdrowotnej. Zmiany w zakresie tych czynników bezpośrednio 
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oddziałują na wysokość budżetu NFZ, który pośrednio i bezpośrednio jest największym klientem Grupy Voxel. Wszelkie 

zmiany w zakresie funkcjonowania oraz standingu finansowego NFZ wpływają na sytuację finansową Emitenta oraz 

jego płynność finansową. W chwili obecnej Emitent nie zauważył istotnych zmian w ww. obszarze oraz nie posiada 

informacji które mogą zmienić istotnie ocenę stanu majątkowego, finansowego lub wyniku finansowego Emitenta poza 

opisanymi w punkcie 27. 

 

29. Stanowisko zarz ądu odno śnie do mo żliwo ści zrealizowania wcze śniej publikowanych prognoz wyników 

na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartaln ym w stosunku do wyników 

prognozowanych 

 

Zarząd Voxel S.A. zgodnie z informacją zawartą w komunikacie nr 16/2012 z dnia 18.05.2012r. oraz danych 

opublikowanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym w dniu 21.09.2012r. dotyczących prognoz finansowych na 

lata 2012 i 2013 mając na uwadze historyczną sezonowość przychodów realizowanych w pierwszym i drugim półroczu 

w Grupie Voxel oraz zdarzeniach opisanych w punkcie 27, których skutki gospodarcze będą realizowane w czwartym 

kwartale bieżącego roku oraz pierwszym półroczu roku 2013 podtrzymuje niżej opublikowaną prognozę 

skonsolidowanych wyników finansowych w oparciu o przyjęte  założenia na rok 2012 i 2013: 

 

Prognoza wyników Emitenta (dane w tys. zł) 2012 201 3 

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży 106 142 127 105 

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 11 998 22 005 

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej 
powiększony o amortyzację (EBITDA) 

21 571 32 897 

 

Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej VOXEL oparta jest na historycznych wynikach 

finansowych, jak również założeniach dotyczących przyszłej działalności Grupy Kapitałowej VOXEL. W komunikacie 

16/2012 opisano główne założenia w podziale na założenia zależne i niezależne od Emitenta, będące źródłem 

zamieszczonych prognoz oraz szacunków 

 

 

Kraków, 6 listopada 2012 r. 
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