
Warszawa 21 kwietnia 2015 |

SPRAWOZOANIE
RAoY NADzoRczEJ sYNEKTIK sPoŁKA AKCYJNA

z WYN|KoW ocENY SPRAWoZDAN|A zARzĄDU z ozlAŁALNoŚc| sPoŁK|,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPOLKI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO
3,| GRUDN|A 2014 RoKU oRAz WN|osKU zARzĄDU DoTYczĄcEGo PoDz|AŁU
zYsKU sPÓŁK| zA RoK oBRoToWY oD'1 sTYczN|A Do 31 GRUDN|A 2014 RoKU,
A TAKŹE sPRAwozDAN|A z WYN|KÓW ocENY sPRAWozoAN|A zARzĄou z
DZ|AŁALNoscI GRuPY KAP|TAŁoWEJ sYNEKT|K s.A. oRAz sKoNsoL|DoWANEGo
SPRAWoZDAN|A F|NANSoWEGo GRUPY KAPITAŁoWEJ SYNEKT|K s.A. zA RoK
OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU,

I. INFORMACJE OGOLNE

A W okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia 26 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza

spółki synektik s'A (spótka) działała w sktadzie:

Pan sawa zarębińska ( Przewodniczqca Rady Nadzorczej)'

Pan Tomasz Warmus.

Pan Jan Warmus,

Pan PaWeł Kozanecki'

Pan Robert Rafał

B. W dniu 26 czerwca 2014 roku podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki dokonano Wyboru na nowq kadencję cfterech członkóW Rady Nadzorczej t,j: Pana

Tomasza Warmus. Pana Pawła Kozaneckiego' Pana Robeńa Rafała . Pana Marcina

Giżewskiego, Ponadto W tym samym dniu W skład Rady Nadzorczej Weszła także Pani

SaWa Zarębińska' jako PŻewodnicząca Rady Nadzorcfej' na podstawie oświadczenia z

dnia 18 czerwca 2014 roku' złożonego p|zez Pana ceza|ego Kozaneckiego, w wykonaniu
przysługujqcego mu uprawnienia' o którym mowa w par 12 ust' 2 |itera a) podpunkt i i)

statutu Spółki,

c' skład Rady Nadzorczej Wyrn eniony w pkt B powyŹej neu|egłżadnym zmianom do

dnia sporzqdzenia niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej spółki'

D, W roku sprawozdawczym 2014 Rada Nadzorcza spółki odbyła sześć posiedzeń tj.i
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a) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 12 lutego 2014 roku.

b) Posiedzenie Rady Nadzorczejw dniu 23 maja 2014 roku.

c) Posiedzenie Rady Nadzorczejw dniu l1 czerwca 2014 roku.

d) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 8lipca 2014 roku.

e) Posiedzenie Rady Nadzorczej w dniu 4 wŻeśnia 2014 roku.

f) Posiedzenie Rady Nadzorczejw dniu 18 grudnia 2014 roku.

oraz dwukrotnie podejmowała uchwały w kybie p|semnym są to]

d) Uchwała Rady Nadzo|cfą z dnia 29 maja 2014 roku.

e) Uchwały Rady Nadzo.czą z dnia 3 pażdziernika 2014 roku'

E. Przedmiote ] posiedzeń Rady Nadzorczej i pode].mowanych przef nią uchwał

W trybie pisemnym w wyżej Wymienionym okresie sprawozdawczym były w szczegó|ności

następujące kwestie:

a) zatwierdzenje planu finansowego/budżetu spółkioraz p|anu Grupy Kapitałowej na rok

2014.

b) rozpatrzenie i ocena sprawozdania za|zqdu z dziala|ności Spółki oraz sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

w zakresie zgodności z księgami i dokumentami' jak i ze stanem faktycznym oraz

Wniosku zarządu dotyczącego podziału fysku Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2013 roku.

c) rozpatrzenie i ocena sprawozdania za|ządu z działaIności Grupy Kapitałowej

synektik s.A' oraz skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Synektik S.A. aza rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w zakresie

zgodności z księgami i dokumentami' jak i ze stanem faktycznym;

d) przyjęcie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wynikóW oceny sprawozdania

za|zqdu z działa|nośd spółki i sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od

1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku oraz Wniosku zarządu dotyczqcego podziału

zysku Społki za rok ob.otowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, a także

sprawozdania zaŻqdu z działa|ności Grupy Kapitałowej Synektik s.A. oraz

skonsoIidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej synektik s'A' za

rok obrotowy od ' l stycznia do 3'l grudnia 2013 roku;

e) uchwa|enie ReguIaminu premiowania członków Zaządu,

0 powołanie (wybór) dwóch cfłonków Zarzqdu'

g) ukonstytuowanie Rady Nadzorczejw nowym składzie,
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Wybór audytora do badania historycznych skonso|idowanych informacji finansowych

Grupy Kapitałowej Synektik s'A za Lata zakończone odpowiednio W dniu 31 grudnia

20'11 roku, w dniu 31 grudnia 2012 roku oraz w dniu 31 grudnia 2013 roku,

wybór audytora do badania sprawozdania finansowego synektik S'A' oraz

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik S'A za rok 2014'

Wskazania członkóW Zarządu Uprawnianych do otrzymania premii kwańa|nej i

zatwierdzenia jej Wysokości,

upoważnienie PŻewodniczqcej Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z członkiem

za|zqdu '
|) powołanie (wybór) jednego członka za|zĄdu' usta|enie jego Wynagrodzenia i

upoważnienie Przewodniczącej Rady Nadzorczej do zawarcia umowy z członkiem

za|zadu '

Zgodnie z ań' 382 s 3 kodeksu spółek hand|owych oraz postanowieniami statutu' Rada

Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Za|ządu z działa|ności Spółki, sprawofdania

finansowego spółki za rok ob|otowy od 1 stycznia do 3,1 grudnia 2014 r' o|az wniosku

Zarzqdu dotyczqcego podfiału zysku spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia

2014 |.' a także sprawozdania za|ządu z dzida|naści Grupy Kapitałowej synektik s'A' oraz

skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektik s.A' za rok

obrotowy od 1 stycznia do 31 $udnia2014 t.

F' Ninieisze sprawozdanie .Ba!v Nadzorczei zostało sporzadzone w goarciu

o dokumentv finansowe i prawne dostarczone ŁreęŁs!Ó!\ę' w ry! ]Ą 94
odniesieniu do sVnekti!s'Ą w oparciu o nastepuiace informacie i dokumentv:

L Sprawozdanie finansowe Synektik S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014
jest pieMszym jednostkowym sprawozdaniem finansowym synektik s.A'' spoŻądzonym

zgodnie z |V|iędzyna|odowymi standardami sprawozdawcfości Finansowej w kształcie

zatwierdzonym przez Unię Europejską'

sprawozdanie finansowe zostało spożqdzone w po|skich złotych (z]t.)' p|zy zało,leniu

kontynuowania działaIności gospodarczej pŻez spółkę w dajqcej się pżewidzjeć przyszłości

izgodnie z koncepcją kosztu historycznego' z Wyjqtkiem aktua|ifacji Wyceny niektórych
instrumentów finansowych' Na dzień sporządzenia sprawozdania flnansowego nie istnieją

żadne oko|icznoścj wskazujące na zag|oŹenie kontynuacjidziałalnościgospodarczejspółki'

t)

n)

r)

K)
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l l . Na sprawozdanie finansowe Synektik SA. za okres od 01.01.2014 toku do 31.12.2014

roku składają się:

a) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od ,l stycznia 2014 roku do 31

grudnia 2014 roku' wykazujace zysk netto w Wysokości 1'042.486,59 zł oraz całkowite

dochody ogołem W wysokości 1'033'513'70 zł'

b) sprawozdanie z sytuac]i finansowej spo|zadzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po

stronie aktywóW i pasywów wykazuje sumę 1o2'799.41o,60 zł'

c) Sprawozdanie ze zmian w kapita|e własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 20,l4 roku do

31 grudnia 2014 roku, wykafujqce fwiększenie kapitału własnego w kwocie 847.1 1 3,70 zł'

d) Sprawozdanie z pęepływów pieniężnych wskazujące zmniejszenie stanu środkóW

pieniężnych W roku obrotowym od 1 s|ycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie

2. 450. 961 ,03 ztt

e) Noty objaśniajqcych do sprawozdania finansowego.

Najważniejsze fasady rachunkowości stosowane pEez spółkę zostały przedstawione W

notach ob]aśniających do sprawozdania finansowego.

|||. sprawozdanie zaęqdu z działalnoścj synektik S-A' fa rok 2014.

IV. opinię njeza|eżnego biegłego rewidenta Wraz z raportem uzupe|niajQcym z badania

sprawordania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014,

G. Qd!sś!]Ę c!upy !{!pi!a!a!clsy!e!!!! s4- Ą!lięEzŁsprawozdanie Radv Nadzorczei

zostało sporzadzone W qparciu g informąqiŁLdo. &oędv finansowe i prawne dostarczone

prz€?gpc!|!ę'w tynr494częgsbsściq4ctęplqiq!ąinformacie i dokumentv:

|' skonso|idowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej synektik s.A' za okres od

01'01'2014 |oku do 31.12'2014 roku zostało spożądzone w oparciu o Międzynarodowe

standardy sprawozdawczości Finansowej (MssF) w kształcie zatwierdzonym pzez Unię

Europejską'

skonso|idowane sprawofdanie flnansowe zostało spo|ządzone w po|skich złotych (zł), pŻy

założeniu kontynuowania działa|ności gospodarczej przez Grupę Kapitałową synektik S'A W

dajqcej się pŻewidzieć pŻyszłośc.' Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie

n
fro ^Y\
h hh,.$ w'



istnieją żadne okoIiczności Wskazujqce na zagrożenie kontynuacji działaIności gospodarczej

Gruov.

ll. Na skonsolidowane sprawozdanie fjnansowe za okres od 01.01.2014 toku do 31.12.2014
roku składają się :

a) skonso|idowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia
2o14 roku do 31 grudnia 2014 |oku. Wykazujqce zysk netto W wysokości 3-604.805'20 zł
oraz całkowity dochód ogółem W Wysokości 3'595,832,31 zł'

b) skonso|idowane sp|awozdanie z sytuacji f inansowej sporzadzone na dzień 31 grudnia
2014 |oku' które po st.onie aktywów i pasywóW Wykazuje sumę 106'793.578'69 zł.

c) skonso|idowane sprawozdanie ze zmian w kapita|e własnym za rok obrotowy od 1
stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku' wykazujące zwięksfenie kapitału własnego o
kwotę 3'405'899'14 zł'

d) Skonso|idowane sprawozdanie z przepływóW pienięŹnych Wskazujqce zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto W ciągu roku obrotowego od 1 stycznia 2014|' do 31
grudnia 2014 |oku o kwotę 2' 117 '018.72 zł '

e) Noty objaśniajqcych do skonsoIidowanego sp|awozdania finansowego

Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Grupę Kapitałowa zostały
pżedstawione w notach objaśniających do skonsolidowane sprawofdania finansowego'

l||, sprawozdanie zarzqdu z działaIności Grupy Kapitałowej synektik s'A. za rok 2014'

|V' opinię nieza|eżnego biegłego rewidenta wraz z rapońem uzupe,łniajqcym z badania
skonso|idowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synektjk s'A. za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 |

Badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy od 1 stycfnia do 31 grudnia
2014 |' arcz sp|awozdania finansowego GrUpy Kapitałowej synektik s'A' z|econo, Wybranej
uchwała nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 3 paŹdfiernika 2014 roku, firmie PRo AUD|T
Kance|aia Biegłych Rewidentów sp' z o'o' z siedzibq w Krakowie' wpisanej na prowadzoną
p|zez Krajowq Radę Biegłych RewidentóW |istę podmiotóW uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych pod nr 2696' W imieniu PRo AUDIT Kance|aria Biegłych
ReWidentóW Spółka z o'o' ' badanie sprawozdań finansowych zostało p.zeprowadzone pod
kierunkiem k|uczowego bjegłego rewidenta pana Tomasza Wa|tera Wpisanego do rejestru
biegłych rewidentóW pod numerem 12783-
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Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i rapońem biegłych rewidentów z badania

sp.awozdania finansowego Synektik S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 $udnia 20'14

oraz skonsoIidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej synektik s.A. za rok

obrotowy od 1 stycznia do 3l grudnia 2014.
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||' sPRAWoZDAN|E F|NANsoWE SPóLK| sYNEKT|K s.A.

Jak Wynika z rapońu rocznego synektjk s'A' w roku 2014 spółka osjągnęła przychody

netto ze sprzedaży W wysokości 66'787 '219 PLN (+3'70%. rd|)' Najwyższq dynamikę

wz|oslu' 6'740/0 odnotowały przychody ze sprzedaży sprzętu diagnostycznego i |ozwiązań
informatycznych których Wańość W 2014 roku wyniosła 56'953'577 PLN Wobec 53-359'520

odnotowanych w roku 2013. Wtym samym okresie przychody SYNEKIIK S.A. w 20'14 roku

z tytułu usług serwisowych itestowych Wyniosły 5'048'068 PLN (-12'92./")' zmiar'a st|Uktury
Źródeł przychodów netto ze spŻedaży SYNEKTIK s'A. (zwiększenje udziału spŻedaży

sprzętu diagnostycznego kosztem |ozwiązań informatycznych i działalności usługowej)'

skutkowała Wzrostem Wańości sprzedanych towaróW o 7'546'408 PLN i jednocześnie

spadkiem kosztu Własnego sprzedaży o 3'376'557 PLN' Przełożyło się to na obniżenie
uzyskanej maży na sprzedaŹy'

W 2014 |oku koszty sprzedaży i farzqdu Wz|osły o 439'372 PLN a ich dynamika zmian
Wyniosła+5,76% rdr, W związku z intensywnyn,] procesem inwestycyjnym rea|izowanych W
|atach 2013-2014 istotnemu wzrostowi (+27o/o d|) u|egła pozycja amońyzacji' co dodatkowo
się przyczyniło do spadku zysku z dz]ataIności operacyjnej (-53'4o/o rdt)' całkowite dochody
ogółem sYNEKT|K s'A' W 2014 roku Wyniosły 1,033'513'7 PLN Wobec 3'292'360'5 PLN w
roku 2013 C68.6%).

Bi|ans SYNEKT|K s'A' na dzień 31 grudnia 20'14r' po stronie aktywów i pasywów zamknął
się kwotą 102'799'411 PLN co oznacza zmianę o 1'702'265 PLN W stosunku do 2013 roku'
Po stronie aktywóW największy wzrost odnotowały aktywa trwałe (+22'78o/o rd|), a w

szczegó|nośc! Wańośc niemateriaIne i p|awne (+254'46ok rdr)' Wzrost tych pozycji aktywóW
jest zWiązany z zakończonym procesem inwestycyjnym dotyczącym zakładu produkcyjnego

wraz r Centrum Badawczo - Rozwojowym oraz poniesionymi wydatkami za zakup
produktów farmaceutycznych jak róWnież p|owadzonymi pracami rozwojowymi dotyczącymi
nowych radiofarmaceutykóW. spadek aktywów obrotowych (-14'13Ó/o rdr) jest głóWnie

zwiqzany ze zrnniejszeniem Wańości na|eżności krótkoterminowych (zmiana o 6'599'424
PLN) oraz stanu środkóW pienlężnych (zm]ana o 2'450'96,lPLN)'

Po stronie pasywóW W 2014 |oku' nie dochodziło do istotnych zmian W struktuże
poszczegó|nych Źródeł flnansowania działaInoŚcj spółki' Dominujqcq pozycją pasywow sa
kapitały Własne' które stanowią 53,85% Wartości pasywów' całkowite fadłużenie spółki z
tytułu kredytóW l pożyczek (krótko i długoterminowe) Wzrosło o 593'283 PLN i było zwjązane
z finansowaniem budowy i Wyposażenia zakładu produkcyjnego icenkum Badawczo -

Rozwojowego.

11147
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całkowite przepływy neila SYNEKTIK s A. za 2014 rok Wykazują zmniejszenie środkóW

pienięŹnych o 2'450 961 PLN na co składa s ę: u]emny przepływ z działa|ności inwestycyjnej

w WysokoŚci 15.0a5.444 PLN finansowany dodatnimi pzepływami z działaIności

operacyjnej W Wysokości 11'417,273 PLN oraz dodatnim sa|dem działaIności f inansowej w

wysokośc i  1 ' 137  210  PLN '

WYBRANE DANE z JEDNosTKoWEGo sPRAWoZDAN|A FINANsoWEGo sPoŁK| zA
ROK 2014

Ś .  PLN ś. EuR

Wybrane elementy
jednostkowego rachunku

sków i strat

Przvchód razem

Kosztv dz ałaInoŚc rafem

Zysk ( s|rata ) na działa]noŚc

12 miesięcy
zaKonczone

31  g rudn ia
2014

'l2 miesięcy
zakończone

31  g rudn ia
2013

64 404

12 miesięcy
fakończone
31 grudn ia

2014

15 943

15 429

12 miesięct
zakończonI

31 grudnii

66 787

operacyjnel

7 v . l . / c ł r l r ' \ ń r , Ó d

opodatkowaniem

2 154 4 625 514

64 633 59 779

15  294

14196

1098

1035

-4 434

8 204

806

1 623 3  715

Zysk ( s t f a ta )ne t to

387 482

3 292 249

3 292

6  694  919 I 519 211 6  694  91 !

0.49 0,03

782

782całkowite dochody ogółem

Srednra  wazona  l c zba  akc r l

Zysk (strata ) na jedną akcję (w
PLN i  EUR )

B  519  211

0.12

W tvś' PLN
-

Wybrane elementy
jednostkowego sprawozdania z
przepływów pien ię4!!9!

Przepływy pienięzne netto z
działaIności ooeracV neI

pienięznych

11  411

Przepływy pLenięzne netto z
działaInosci nwes|VcvineI

Przepływy pienięzne netto z
działalności f|nansowei 1  137

12  m ies ięcy
zakończone
31 grudn ia

2014

12 mies ięcy
zakończone
3'1 grudnia

2013

12 miesięcy
zakończone
31 grudn ia

20't4

12 miesięc)
zakończon €

31  g rudn i .
2014

4  361

15  005 -18 674

34 550

2 725

-3 581

271

-5ó5

0

Zmiana netto środkóW
i ch ekwlwa|entów 20 238

h L,.t*\il
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W tvś. PLN w tvś. EUR

Wybrane elementy
iednostkoweqo bilansu

12 miesięcy
zakończone
31 grudn ia

2014

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia

2013

12 miesięcy
zakończone
3l grudnia

20't4

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia

2014
Aktvwa razem 102 799 101 097 24118 24 377
aktvwa tMałe 53  177 43 312 12 476 10 444

Aktvwa obrotowe 4S 623 57 785 1'l642 13 934
Zobowiazania Ezem 47 447 46 592 11 132 11235
. W tym zobowiązania
dłuooterminoWe 14120 14 024 3 313 3 382
- w tym zobowiązania
krótkote|mjnoWe 33 327 32 564 7 419

Kapitał WłasnV 55 352 54 505 12 987 13143

Kapitał podstawowv 4 265 3 360 1 001 810

Liczba akci i na koniec okfesu a 529 129 6  719129 8 529 129 6 719 129

Wadość księgowa na jedna akcję (
WPLN iEUR) 6,49 8 .11 1 .52 1 ,96

Kursy przyjęte do prze|iczenia wybranych danych
finansowych

Pozycje bi|ansu przeIiczono Według ogłoszonego prfef Narodowy Bank Polski kursu średnjego EUR
na dzień biIansowy' Pozycje rachunku zyskóW i strat oraz rachunku przepłyWóW pieniężnych
Przeliczono

3fu nŁ

12 miesięcy zakończone
31.12.2014

,l2 miesięcy zakończone
31.12.2013

średni kurs arytmetvcznv EUR/PLN 4 ,1893 4.2110

stan ńa 31.12,2014 stan na 31.12 .2013
średni kurs EUR/PLN na dzień
bilansowv 4,2623 4 .1472
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|||' sPRAWoZDANIE FINANsoWE GRUPY KAP|TAŁoWEJ sYNEKTIK s.A.

Jak wynika ze skonsoIidowanego rapońu rocznego, Grupa Kapitałowa Synektik S.A w 2014

osiqgnęła pŻychody netto ze spŻedaży w wysokości 78.693'406PLN (+1'70%' rdr)'

Najwyższą dynamikę wzrostu' 6'74% odnotowały p|zychody ze sprzedaży sp|zętu

diagnostycznego i |ozwiązań informatycznych' których wańość W 2014 roku Wyniosła

56'953'577 PLN Wobec 53.359-520 PLN W roku 2013' P|zychody ze sp|zedaży

radiofarmaceutyków kształtowały się na poziomie 16.691.761 PLN i spadły w stosunku do

2013 roku o 8'38%' PŻychody Grupy W 2014 roku z tytułu usług serwisowych i testowych

wyniosły 5'048'068 PLN (-12,92yÓ rdr)' Zmiana struktury Źródeł przychodóW netto ze

sprzedaży Grupy Kapitałowej (fwiększenie udziału sprfedaży sprzętu diagnostycznego

kosztem produkcji radiofarmaceutykóW i działaIności usługowej)' skutkowała wzrostem

Wartości sprzedanych towarów o 8'021.342 PLN i jednocfeśnie spadkiem kosztu Własnego

spŻedaży o 2'735.534 PLN. Pęełożyło się to na obniżenie uzyskanejmaży na spŻedaży'

W 2014 roku koszty sprzedaży i za|zqdu wz|osl! o 721.735 PLN a ich dynamika zmian

wyniosła+7,31% rdr' W zwiqzku z intensywnym procesem inwestycyjnym rea|izowanych W

|atach 2013-2014 istotnemu wzrostowi (+28o/o |d|) u|egła pozycja amońyzacji, co dodatkowo

się przyczyniło do spadku zysku z dfiała|ności operacyjnej (.47'82% rdr). całkowite

dochody ogółem Grupy SYNEKT|K w 2014 roku wyniosły 3'595'832 PLN wobec 7.693'944

PLN w roku 2013.

Bi|ans Grupy SYNEKTIK na dzień 3,1 grudnia 2014 r. po stronie aktywóW i pasywóW zamknał

się kwotq 106'793'579PLN co oznacza zmianę o 3'948.777PLN w stosunku do 2013 roku.

Po stronie aktywów największy Wzrost odnotowały aktywa trwałe (+2l'58olo rdr)' a W

szczegó|ności wańości niemateriaInej i prawne (+255,51% rd0' Wzrost tych pozycji aktywów
jest związany z zakończonym p|ocesem inwestycyjnym dotyczącym zakładu produkcyjnego

wraz z Centrum Badawczo - Rorwojowym oraf poniesionymi wydatkami za zakup
produktów farmaceutycznych' jak i równieŹ prowadzonymi pracami rozwojowymi

dotyczącymi nowych radiofarmaceutyków' Spadek aktywów obrotowych C9'32o/o rdr) jest

głównie związany ze zmniejszeniem Wartości na|eżności krótkoterminowych (zmiana o

4'655'392PLN) oraf stanu środków pieniężnych (fmiana o 2'117.019PLN).

W 2014 roku nie dochodziło do istotnych zmian w skukturze poszczegó|nych Źródeł

finansowania działa|noŚci Grupy Kapitałowej' Dominującą pofycjq po stronie pasywóW są

kap.tały własne' które stanowią 54.6% wańoścj pasywów' całkowite zadłużenie Grupy z

tytułu kredytóW i pożyczek (kfótko i długoterminowe) Wzrosło o 593'747PLN i było zwiazane



z finansowan]em budowy i wyposażenia zaktadu produkcyjnego i centrum Badawczo -

Rozwojowego.

całkowite pŻepływy netto Grupy sYNEKT|K za 2a14 rck Wykazują zmniejszenie środkóW
p]enięznych o 2'117 '019 PLN, na co składa s ę: u]emny przepływ z działaIności inwestycyjnej

W Wysokoścj 15145'651 PLN fnansowany dodatnimi przepływami z działa|ności

operacyjnej W Wysokoścj 11 962'263 PLN oraz dodatn m sa|dem działa|ności finansowej W

wysokości 1'066'369 PLN

WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GRUPY KAP|TAŁoWEJ zA RoK 2014

datkowańiem 4 830

Zysk ( strata ) na jedną akcję (W
PLN i  EUR

Rozwodniony zysk ( strata ) na
edna  akc i e  (  w  PLN iEUR 042

2147

Wybrane elementy
skonsolidowanego
sprawozdania

z przepłvwów pieni nvch

Przepływy p|en|ężne netto z
działaInosc operacVInei

Przepływy pienięznene(o z
dz ałaInośc] inwes e

Zmiana netto ŚrodkÓW pienięznych
i ch ekwiwa|entóW

W tvś'PLN

12 miesięcy
zakończone

12 miesięcy
zaKOnCZOne

12 miesięcy
zakończone
3l grudnia

20't4

7 324

ś. EUR

0.27

7997 ,

4 733

31 grudnia 31 grudnia l
2014 2013

11 962

'19 930

l,/r {ru 11
\ w

W tvś' PLN w tvś. EUR

Wybrane elementy
skonsolidowanego

rachunku zvsków i strat

12 mies ięcy
zakończone
31 grudn ia

2014

12  m ies ięcy
zaKoncfone

31  g rudn ia
20't3

12 miesięcy
zakończone
31 grudn ia

2014

'l2 miesięcy
zakończone
31 grudnia

2013

Przvchód razem 78 693 77 376 18  785 18 375
Kosztv działaIności razem 73 293 024 17 496 159'18

zysk ( skata ) na działa|nośc]
ooeracvinei 5  400 10 348 1 289 2 457

Zysk(skata)przed

Zvsk I slrala ) nelto 3605

całkowi|e dochodV oqołem

Średnia ważona Iiczba akc I  519  211 6  694  919 8 519 211 6 694 919

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia

2013

-151Ą6 -21 070
Pżepływy p enięzne netto z
działaIności f inansowe

-2  117
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W tvś. PLN w tvś. EuR

Wybrane elementy
skonsolidowaneqo bilansu

12 miesięcy
zakończone
31 grudnia

2014

12 miesięcy
zakończone
31 grudn ia

2013

12 miesięcy
zakończone
3l grudnia

20't4

l2 miesięcy
zakończone
3l grudnia

2014

Aktvwa razem 106 794 102 845 25 055 24 799

aktvwa trwałe 53 252 43799 12 494 10 561
Aktvwa obrotowe 53 542 59 046 12 562 14 238
Zobawiazania tazem 48 465 47 922 11  371 '11 555
- w tym zobowiąfania
dłuqoterminowe 14120 14 024 3 313 3 382
- w tym zobowiązania
k|ótkoterminoWe 34 345 33 894 8 058 8173
Kapitał Własnv 58 329 54 923 13 685 13 243
Kapitał oodstawowV 4 265 3 360 'r 001 810
Liczba akcii na koniec okresu I 529129 6 719 129 8 529 129 6 719129

Wańość księgowa na jedną akcję (
WPLN iEUR) 6,84 8 .17 1,60 12,97

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych
finansowych

Pofycje bi|ansu przeIiczono Według ogłoszonego przez Narodowy Bank Po|ski kursu średniego EUR
na dfień biIansowy. Pozycje rachunku zyskóW i strat oraz rachunku prfepł}Ą^/ów pienjężnych
przeltczono

12 miesięcy zakończone
31.12.2014

12 miesięcy zakończone
31.12.2013

średni kurs arVtmetvcznV EUR/PLN 4,1893 4,2110

stan na 31 .12.2014 stan na 3 '1 .12 .2013
kurs EUR/PLN na dfień biIansowv 4.2623 4.1472

[,/^

Jl'
v ho\". v'



|V. WYN|K| ocENY sPRAWozDANll! F|NANSoWEGo sPÓŁK|. SPRAWoZDAN|A
zĄĘz49lJz Dz|AŁALNoŚcl sPÓŁK| SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANgOWEGO GRUPY {API@
DZ|AŁALNoscI GRUPY KAP|TAŁoWEJ

A. zgodnie z treścią opinii nieza|eżnego biegłego rewidenta' sprawozdanie finansowe
spółki synektik s'A' za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2o14 we
wszystkich istotnych aspektach:

a)

o)

c)

b)

c)

c

prfedstawia rzeteInie i jasno informacje istotne d|a oceny sytuacji majątkowej i
f inansowej spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej Wyn.ku finansowego za
rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
fostało sporzadfone zgodnie z |\'iędzynarodowymi standardami Rachunkowości'
Międzynarodowymi standardami sprawozdawczości Finansowej ( MSSF) oraz
fwiazanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym tymi standardami stosownie do
Wymogów ustawy o |achunkowości iWydanymi na jej podstawie prŹepisami
wykonawczymi,
jest zgodne f Wpływajqcymi na treść sprawozdania Rnansowego obowiazującymi
przepisami prawa i postanowieniami statutu spółki.

B' zgodnie z treściq opinii nieza|eżnego biegłego rewidenta skonso|idowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapltalowej Synektik S.A. za rok obrotowy od 1
stycznaa do 31 grudnia 20'14 , we wsrystkich istotnych aspektachl

przedsiawja rzete|nie i jasno informacje istotne d|a oceny sytuacji majqtkowej i
f inansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2014 roku. jak też jej wyniku
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014,
zostało sporządzone zgodnie z lv|iędzynarodowymi Standardami Rachunkowości'
Międzynarodowymi standardami sprawozdawczości Finansowej ( MssF) oraz
związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji
Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym tymi standardami stosowanie do
WymogóW ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie prŹepisami
wykonawczymr,
jest zgodne z wpływajqcym na treść skonso|idowanego sprawozdania finansowego
przepisami prawa obow]qf ującymi Grupę Kapitałowq'

Ponadto' zgodnie z opiniq nieza|eżnego biegłego rewidenta' sprawozdanie z
działa|noścj Spółki oraz sprawozdanie Grupy Kapitałowej Synektik s'A' ]est
komp|etne w rozumieniu ań, 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oGz rozpo|ządzenia
M.n.stra Finansów z dnia 19 |utego 2009f'w sprawie informacji bieżących i
okresowych pzekazywanych pżez emitentóW papierów Wańościowych oraz
WarunkóW ufnawania za róWnoważne informacji Wymaganych przepisami p|awa
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D.

E.

państwa niebędqcego państlvem członkowskim ( Dz. U' z 2o14r. poz.133) a zawańe
w nich informacje, pochodzqce ze zbadanego spEwozdania finansowego oraz
skonso|idowanego sprawozdania finansowego sq z nimi zgodne'

z powołanych powyżej opinii nieza|eżnego biegłego rewidenta' nadto Wynika że
biegły nie zgłaszajqc zasi|zeżeń do prawidłowości i Źetelności zbadanych
sprawozdań finansowych zw|ócił uwagę na treść noty numer 13 opisujqcej prace
rozwojowo - badawcze prowadzone przez Spółkę Wraz z ryzykiem fwiązanym 2 tymi
przedsięWzięciami'

Mając na uwadze powyższe' Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
finansowym i sprawozdaniem zatzqdu z dziala|ności synektik S'A' za 2014 |ok ' jak

|óWnież po zapoznaniu się ze skonsoIidowanym sprawozdaniem f]nansowym Grupy
Kapitałowej Synektik S'A. i sp|awozdaniem za|zqdu z dziala|ności tej grupy za 2014
rok oraz W oparciu o treść opinii i rapońu biegłego rewidenta' stwierdza, że dane
zawańe w sp|awozdaniach finansowych synektik s.A' prawidłowo i rzete|nie
charakteryzują sytuację majątkową i finansowa spó|ki i Grupy Kapitałowej oraz
odzwierciedjajq rzetelnie i jasno Wszystkie informacje istotne d|a oceny Wyniku
działaIności gospodarczej, |entowności i pęepływóW pieniężnych W badanym
okresie' |nformacje finansowe zawarte W sprawozdaniu za|ządu z działa|ności
synektik S'A. oraz W sprawozdaniu za|zqdu z działa|ności Grupy Kapitałowej
Synektik S'A. facferpnięte sq bezpośrednio ze zbadanych sprawozdań finansowych j

są z nimi fgodne'

ocENA WN|osKU ZARZADU SYNEKT|K s.A. W SPRAW|E PoDz|AŁU łsKU
ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 3'I GRUDNIA 2014

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem ZaŻqdu Synektik s'A. W sprawie
podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 3'1 grudnia 2014 r.,
zgodnie, z którym zysk osiqgnięty w ubiegłym roku obrotowym powinien być
p|zeznaczony na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza akceptuje stanoWisko zarządu iWnosi o zatl'ierdfenie przez WaIne
zgromadzenie spółki zap|oponowanego pzez Za.ząd sposobu podfiału zysku za rok
obrotowy 2014.
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vr. wNrosK!

Mając na uwadze fakt' że sporządzone sprawozdanie finansowe spółki i sprawozdanie

zaŻądu z działa|ności Spółki oraz skonso|idowane sprawozdanie finansowe Grupy

Kapitałowej Synektik S'A' jak również sprawozdanie za|ządu z działa|ności tej grupy. nie

budzi zast|zeżeń' co do zgodności z księgami rachunkowymi' dokumentami istanem

faktycznym i znajduje potwierdzenie w pozytywnych opiniach biegłego rewidenta' Rada

Nadzorcza spółki wnosi' aby Wa|ne zgromadzenie synektik s'A':

a) zatwierdziło sprawozdanie finansowe synektik S'A. za rok obrotowy od dnia

1 stycznaa do dnja 31 grudnia 2014;

b) zatwierdziło sprawozdanie zaŻĄdu z działa|ności synektik s'A' w roku obrotowym

od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2014;

c) zatwierdziło wniosek zarządu synektik s'A, W zakresie podziału zysku za rok

obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 gtudnia 2014

d) udzie|iło członkom zarządu spółki synektik S'A abso|utorium z wykonywania
przez nich obowiąfkóW tj:

- Panu cezaremu Kozaneckiemu Prezesowi ZarzQdu za okres od lstycznia do 31

grudnia 2014 roku;

- Panu Dariuszowi Koreckiemu - Wiceprezesowi zarzĄdu za okres od 1 stycznia do 31

grudnia 2014 roku;

. Panu Wa|demarowi Magnuszewskiemu _ Członkowi za|zadu za okres od 1 stycznia

do 26 czerwca 2014 roku.

Ą ponadto:

e) zatwierdziło sprawofdanie finansowe Grupy Kapitałowej synektik S'A' fa rok
obrotowy od dnia 1 stycznia do 31 gtudnia 2014:

D zatwierdziło sp|awozdanie za|ządu z działa|ności Grupy Kapitałowej Synektik S'A'

w roku obrotowym od dnia 1 stycrnia do 31 grudnia 2014.

Przewodnicząca Rady Nadf orczej:

sawa zarębińska

członkowie Rady Nadzorczej:

Paweł Kozanecki Q,. 't '..--^. -l^. 
j
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Marcin Gizewski

ToTnasz Warmus

Robeń Rafał


