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Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego 
skróconego sprawozdania finansowego 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Mabion S.A. 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Mabion 
S.A. (zwanej dalej „Spółką”) z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Langiewicza 60, 
obejmującego śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 
czerwca 2020 r. oraz skrócone śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów, skrócone śródroczne 
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych sporządzone za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. oraz wybrane informacje 
objaśniające. 
 
Za sporządzenie i przedstawienie śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie 
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa 
zatwierdzonym przez Unię Europejską odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. My jesteśmy odpowiedzialni za 
sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego na podstawie 
przeprowadzonego przez nas przeglądu. 

 
Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Przeglądu 2410, Przegląd 
śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki 
przyjętym jako Krajowy Standard Przeglądu 2410 uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Przegląd 
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim 
do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu procedur 
analitycznych oraz innych procedur przeglądu.  
 
Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami 
Badania. Na skutek tego przegląd nie wystarcza do uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, 
które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy 
opinii z badania.  
  



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Wniosek 

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu stwierdzamy, że nic nie zwróciło naszej uwagi, 
co kazałoby nam sądzić, że załączone śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie zostało 
sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem 
Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa zatwierdzonym przez Unię Europejską. 
 
 
Istotna niepewność dotycząca kontynuacji działalności 

  
Zwracamy uwagę na notę 3 w Informacji Dodatkowej do skróconego śródrocznego sprawozdania 
finansowego, która wskazuje na zmianę strategii rejestracyjnej związanej z dopuszczeniem do obrotu 
przez Europejską Agencję Leków leku MabionCD20, co może skutkować możliwością rozwiązania po 31 
grudnia 2020 roku umowy z partnerem dystrybucyjnym tego leku, zażądania od Spółki zwrotu części 
otrzymanych płatności w kwocie 44,8 milionów złotych oraz możliwym brakiem realizowania przyszłych 
płatności przez partnera dystrybucyjnego. Zmiana strategii rejestracyjnej będzie również wymagać od 
Spółki zapewnienia dodatkowego finansowania bieżących zobowiązań i kosztów niezbędnych do 
realizacji zaktualizowanej strategii w dłuższym okresie. Jak wskazano w nocie 3 Informacji Dodatkowej do 
sprawozdania finansowego, powyższe kwestie, łącznie z innymi informacjami opisanymi w tej nocie, 
świadczą o istnieniu istotnej niepewności, która może powodować wątpliwości co do zdolności Spółki do 
kontynuacji działalności. Nasz raport nie zawiera zastrzeżenia w odniesieniu do tej sprawy.  

 
 
 
 
Przeprowadzający przegląd w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144: 
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Warszawa, 22 września 2020 r. 


		2020-09-22T21:54:24+0200




