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Zarząd Mabion S.A. ("Spółka"), w związku z planowaną zmianą polityki rachunkowości i 

rozpoczęciem sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi 

Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej, co ma być poddane pod głosowanie na najbliższym 

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("NWZ") zwołanym na dzień 16 lutego 2017 

r. (raport bieżący nr 6/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.), informuje, iż z przeprowadzonych 

przez Spółkę we współpracy z audytorem analiz wynika, że w przypadku podjęcia przez 

NWZ ww. uchwały nastąpi zmiana podejścia do ujęcia kosztów prac rozwojowych oraz 

dotacji z projektów unijnych w księgach rachunkowych Spółki, która będzie miała wpływ na 

wyniki finansowe Spółki za 2016 r. 

W odniesieniu do kosztów prac rozwojowych, zgodnie z dotychczas obowiązującą w Spółce 

polityką rachunkowości zgodną z Polskimi Zasadami Rachunkowości (PSR), koszty te były 

księgowane w rozliczeniach międzyokresowych do momentu podjęcia decyzji o wdrożeniu 

wyników prac rozwojowych do produkcji i sprzedaży lub decyzji o zaniechaniu kontynuacji 

tych prac. W związku z planowanym przejściem na MSR/MSSF, koszty prac rozwojowych 

nie będą stanowić aktywa bilansowego do momentu, w którym Spółka będzie mieć pewność, 

że będzie mogła wyniki tych prac wdrożyć do produkcji, tj. w przypadku branży, w której 

Spółka prowadzi działalność, do momentu kiedy dany produkt leczniczy zostanie 

zarejestrowany przez stosowny urząd regulacyjny. W związku z powyższym, Spółka 

zobowiązana będzie do zaliczenia w koszty 2016 r., 2015 r. oraz poprzednich okresów całego 

kosztu prac rozwojowych aktywowanego w rozliczeniach międzyokresowych wg PSR na 

dzień 31 grudnia 2016 roku, tj. kwoty ok. 156 mln zł. 

W odniesieniu do dotacji z projektów unijnych, zgodnie z dotychczas obowiązującą w Spółce 

polityką rachunkowości zgodną z PSR, środki te były księgowane w przychodach przyszłych 

okresów. W związku z planowanym przejściem na MSR/MSSF, dotacje z projektów 

unijnych, których wartość w bilansie Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi ok. 44 

mln zł, zostaną rozpoznane (w całości lub części uzgodnionej z audytorem Spółki) jako 

przychody 2016 r., 2015 r. i lat ubiegłych.  

W związku z powyższym, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały o zmianie polityki 

rachunkowości obecna wartość kapitałów własnych Spółki zostanie na dzień 31 grudnia 2016 

roku pomniejszona o wysokość kosztów prac rozwojowych i powiększona o wartość dotacji z 

projektów unijnych w wysokości uzgodnionej z audytorem Spółki. Zmiany wpłyną również 

na pozostałe pozycje sprawozdania finansowego Spółki, w tym na wartość wyniku 

finansowego netto za 2016 rok, który ulegnie analogicznym zmianom jak wartość kapitałów 

własnych Spółki.  

O ostatecznym wpływie wyżej opisanych zmian na wyniki finansowe Spółki za rok 2016 r., 

Spółka poinformuje odrębnym raportem po podjęciu decyzji przez NWZ odnośnie zmiany 

polityki rachunkowości oraz po dokonaniu ostatecznych konsultacji z audytorem Spółki. 

 


