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Raport zawiera:  

  

1. Podstawowe informacje o Emitencie  

2. Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku 

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki 

finansowe  

4. Informacja Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent 

podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 

nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie  

5. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających  co najmniej 5% 

głosów na walnym zgromadzeniu 

6. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta 

7. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

8. Oświadczenie Rady Dyrektorów (Zarządu) 
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INFORMACJE JEDNOSTKOWE 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE  

 
 
 
 

Nazwa firmy i forma prawna 
 

Orphée SA (Orphée Ltd)  
Spółka akcyjna prawa szwajcarskiego (Aktiengesellschaft) 

Siedziba   19 Chemin du Champs des Filles, Plan les Ouates, CH-1228, Genewa, 
Szwajcaria 

Telefon +41 (0) 22 884 90 90 

Fax  +41 (0) 22 884 90 99 

E-mail  contact@orphee-medical.com 

Strona internetowa  www.orphee-medical.com 
 

Kod zgodnie z klasyfikacją 
działalności: 

DUNS Nr. 481882434 

NIP  570927 
Organ Rejestrowy: Rejestr Handlowy w Genewie, Registre du Commerce du Canton de Genève 
Numer w rejestrze CH-660-1111002-1 

Kapitał zakładowy  1.000.000 CHF (jeden milion franków szwajcarskich) i dzieli się na 
10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, każda o 
wartości nominalnej 0,1 CHF. 
 
Akcjonariuszem posiadającym 100% akcji jest PZ CORMAY S.A. 
 

Ilość akcji  10.000.000 serii akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,1 
CHF każda 
 

Rada Dyrektorów Przewodniczący Rady Dyrektorów 
(Prezes, Dyrektor Zarządzający) 

Tomasz Tuora 

Członek Rady Dyrektorów Tadeusz Tuora 

Członek Rady Dyrektorów Domingo Dominguez 

Członek Rady Dyrektorów 
Katarzyna Maria 
Jackowska 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI (JEDNOSTKOWE) 

 

Tabela 1 – Wybrane pozycje bilansu Emitenta (w tys. CHF) 

 Stan na dzień 
30.09.2012 r. 

Stan na dzień 
30.09.2011 r. 

Kapitał własny  -232 -1 583 

Kapitał zakładowy  1 000 1 000 

Należności długoterminowe  39 0 

Należności krótkoterminowe  2 599 2 379 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne  

412 79 

Zobowiązania długoterminowe 4 777 4 564 

Zobowiązania krótkoterminowe  1 137 2 314 

 

 

Tabela 2 –  Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta  (w tys. CHF)  

 III kwartały 2012 
narastająco – 
stan na dzień 
30.09.2012 

III kwartały 2011 
narastająco – 
stan na dzień 
30.09.2011 

III kwartał 2012 
okres od 

01.07.2012 do 
30.09.2012 

III kwartał 2011 
okres od 

01.07.2011 do 
30.09.2011 

Przychody netto ze 
sprzedaży  

7 533 
 

8 820 2 731 2 790 

Zysk/strata ze sprzedaży 2 556 2 552 1 082 926 

Amortyzacja 29 32 10 11 

Zysk/strata z działalności 
operacyjnej  

1 272 1 796 569 632 

Zysk/strata brutto  1 235 1 432 558 559 

Zysk/strata netto  1 231 1 424 558 560 

 

 

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE  

Po trzecim kwartale - narastająco- 2012 roku Spółka osiągnęła przychody w wysokości 5 871 tys. EUR  

i 194 tys. CHF, wobec 5 886 EUR i 229 tys. CHF w analogicznym okresie roku 2011. Jednakże 

księgowość Spółki prowadzona jest w CHF, tak więc Spółka zaksięgowała przychody ze sprzedaży w 

trzecim kwartale na poziomie 2 731 tys. CHF, a od początku roku 2012 przychody ze sprzedaży 

wyniosły 7 533 tys. CHF. W porównaniu do wyników osiągniętych w ciągu trzech kwartałów 2011 

roku nastąpił spadek zaksięgowanych przychodów ze sprzedaży o 1 287 tys. CHF. Wynika to jednak w 

decydującej mierze z różnic kursowych, gdyż Spóła realizuje ok 97% przychodów ze sprzedaży w   

EUR, znaczący jest więc kurs CHF w stosunku do EUR. W 2012 przyjęty kurs przeliczeniowy CHF do 
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EUR był niższy w stosunku do trzech kwartałów 2011 co wpłynęło na wyniki osiągnięte w CHF. Poniżej 

przedstawione zostały dane dotyczące sprzedaży realizowanej w CHF i w EUR w ciągu trzech 

kwartałów  2011 i 2012.  

 

  

III kwartał 2012 III kwartał 2011 

narastająco – narastająco – 

stan na dzień stan na dzień 

30.09.2012 30.09.2011 

sprzedaż w CHF 194 229 

sprzedaż EUR w przeliczeniu na CHF 7 339 8 591 

rzeczywista sprzedaż w EUR 5 871 5 886 

 

 

Jak widać spadek sprzedaży liczony wg rzeczywistych faktur wystawianych w EUR był nieznaczny i 

wynosił tylko 0,3%. Pogorszenie rezultatów w postaci zysków netto i brutto w porównaniu do 

analogicznego okresu ubiegłego roku jest również wynikiem wzrostu kosztów związanych z procesem  

rozszerzania sieci dystrybucyjnej. 

 

Czynniki ryzyka związane z działalnością obecnie prowadzoną przez Spółkę 

 

Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną 

Oferta handlowa Spółki jest dedykowana dla laboratoriów i placówek opieki zdrowotnej. Popyt na 

odczynniki do badań laboratoryjnych utrzymuje się na określonym poziomie, gwarantującym 

zabezpieczenie podstawowych potrzeb służby zdrowia w zakresie wykrywania i diagnostyki chorób. 

Natomiast kształtowanie się popytu na aparaty diagnostyczne oferowane przez Spółkę jest 

bezpośrednio związane z tempem wzrostu gospodarczego, które przekłada się na sytuację finansową 

podmiotów służby zdrowia, a tym samym skłonność laboratoriów medycznych do inwestowania w 

nową aparaturę. 

Tym samym spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto, w krajach w których dystrybuowane 

są produkty Spółki, może wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej miejscowych placówek opieki 

zdrowotnej i uszczuplić ich budżety przeznaczone na inwestycje, między innymi w zakresie aparatury 

medycznej, w tym oferowanej przez Spółkę. Spółka stara się minimalizować negatywne skutki 

ewentualnych zmian koniunktury poprzez geograficzną dywersyfikację sprzedaży i zwiększanie 

udziału sprzedaży eksportowej w łącznych przychodach ze sprzedaży. 

Ryzyko zmiany przepisów prawnych i ich interpretacji 

Istnieje ryzyko zmiany obecnych przepisów podatkowych, w krajach w których dystrybuowane są 

produkty Spółki, w taki sposób, że nowe regulacje mogą okazać się mniej korzystne dla Spółki, co 

może przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na jego wyniki finansowe. Nie można również 

wykluczyć ryzyka, że zeznania podatkowe, deklaracje podatkowe oraz deklaracje dotyczące składek 

na ubezpieczenia społeczne (również te złożone za poprzednie lata) zostaną zakwestionowane przez 

odpowiednie instytucje, zaś nowy wymiar podatku lub opłat będzie znacznie wyższy od zapłaconego. 

Konieczność uregulowania ewentualnych tak powstałych zaległości podatkowych lub zobowiązań 

wraz z odsetkami mogłaby mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i 

sytuację finansową Spółki. 
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Spółka działa w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu wyrobów medycznych, które są 

regulowane w poszczególnych państwach szczegółowymi przepisami prawa. Wprowadzenie nowych 

lub zmiana istniejących uregulowań, a także różnice w ich interpretacji pomiędzy Spółką a 

właściwymi organami zajmującymi się rejestracją produktów leczniczych, wyrobów medycznych i 

temu podobnych mogą mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację 

finansową Spółki. 

Ryzyko rozwoju technologii w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 

Postępujący rozwój światowej diagnostyki laboratoryjnej powoduje, iż sukces rynkowy Spółki 

uzależniony jest od zdolności do stałej obserwacji zachodzących zmian technologicznych oraz 

szybkości w dostosowaniu oferowanych produktów do oczekiwań rynku. Tym samym, możliwość 

skutecznego konkurowania na rynku wymaga ciągłego prowadzenia prac rozwojowych oraz 

dokonywania inwestycji w całkowicie nowe linie produktowe. 

Działalność prowadzona przez Spółkę, w szczególności w aspekcie rozwoju sprzedaży na rynkach 

światowych, wykazuje wysoką skuteczność adoptowania portfela produktowego do zmian w 

oczekiwaniach odbiorców. Rozwój oferty Spółki wskazuje także na skuteczność obserwacji i 

wdrożenia światowych nowinek technologicznych. 

Nie można wykluczyć ryzyka, iż w przyszłości reakcja Spółki na pojawienie się kolejnych technologii na 

rynku IVD będzie opóźniona lub w inny sposób niedostosowana do oczekiwań odbiorców, co może 

doprowadzić do ograniczenia popytu na jeden lub wiele produktów Spółki. 

Ryzyko walutowe  

Spółka realizuje przychody ze sprzedaży w różnych walutach. Jednocześnie pozyskuje na bardzo 

różnych rynkach materiały do produkcji odczynników oraz towary.  

Tym samym zarówno wartość przychodów ze sprzedaży, jak i kosztów Spółki, narażona jest na ryzyko 

kursowe. W przypadku niekorzystnych wzajemnych zmian kursów walut, w których będą 

dokonywane zakupy, do kursów walut, w których będą osiągane przychody ze sprzedaży, rentowność 

sprzedaży może ulegać obniżeniu. Ewentualne znaczne umocnienie lokalnej waluty wobec głównych 

walut światowych mogłoby spowodować zmniejszenie konkurencyjności oferty lub konieczność 

obniżenia marży Spółki.  

Spółka zamierza częściowo przeciwdziałać takiemu ryzyku, bazując na umowach o charakterze 

krótkoterminowym, co pozwala na szybką modyfikację polityki cenowej w przypadku zmian kursów 

walut, powodujących wzrost ceny zakupu surowców.  

Ryzyko związane z ograniczeniem wydatków publicznych na opiekę zdrowotną  

Światowy sektor opieki zdrowotnej jest w pewnej części podatny na zmiany poziomu wydatków 

publicznych na opiekę zdrowotną. W wyniku światowego kryzysu finansowego rządy państw, które 

borykają się z problemem wysokiego deficytu budżetowego oraz znacznego zadłużenia publicznego, 

wprowadziły programy odpowiedzialnego zarządzania środkami budżetowymi, obejmujące 

ograniczenia wydatków rządowych w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorze opieki 

zdrowotnej. Redukcja wydatków jest szczególnie znacząca w krajach rozwiniętych, w tym w krajach 

Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, natomiast jest mniej odczuwalna w krajach 

rozwijających się. Nie można jednak wykluczyć, że dalsze cięcia wydatków publicznych w krajach 

rozwiniętych będą miały niekorzystny wpływ na perspektywy światowego rynku opieki zdrowotnej 

oraz sytuację finansową Spółki. Ponadto istnieje ryzyko, że kraje rozwijające się (w których Emitent 

obecnie generuje większość swoich przychodów) w przyszłości również zaczną realizować 

konserwatywną politykę fiskalną, co może mieć negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane 

wyniki i sytuację finansową Spółki.  
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Ryzyko związane z możliwością nasilenia się konkurencji  

Produkty Spółki konkurują z ofertą szeregu innych producentów na całym świecie. Nie można 

wykluczyć wzrostu konkurencyjności rynku, na którym działa Spółka, co mogłoby spowodować 

obniżenie poziomu marż ze sprzedaży, uzyskiwanych przez Spółkę. Czynnik ten mógłby mieć istotny 

negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki.  

Ryzyka prawne związane z międzynarodowym obrotem handlowym  

Spółka prowadzi działalność na podstawie umów zawieranych z wieloma kontrahentami, w tym 

również z dostawcami i lokalnymi dystrybutorami. Umowy takie mają zwykle dla Spółki znaczącą 

wartość lub są dla niego źródłem znacznych dochodów. Ponadto, niektóre z obecnie obowiązujących 

umów mogą podlegać przepisom prawa innych krajów lub zagranicznej jurysdykcji, co może być 

źródłem zarówno prawnych, jak i praktycznych trudności w wypadku powstania sporu lub konfliktu 

(ryzyko to może również dotyczyć umów zawieranych w przyszłości). Spółka prowadzi działalność, w 

związku z którą może dojść do powstania sporów sądowych. Wpływ jakichkolwiek przyszłych 

postępowań sądowych na wyniki Emitenta jest trudny do przewidzenia.  

Ryzyko związane z ujemną wielkością kapitałów własnych Spółki  

Obecna wielkość kapitałów własnych Spółki przyjmuje wielkość ujemną. Sytuacja ta jest związana ze 

skumulowaną stratą z lat ubiegłych przed przejęciem. Spółka sukcesywnie poprawia swoje wyniki 

finansowe oraz zmniejsza poziom strat z przeszłości. 

 

Prognozy finansowe 
 

Spółka nie publikowała żadnych prognoz finansowych. 
 

4. INFORMACJA ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM 

RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, 

W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  

Spółka w okresie objętym raportem realizowała swoją bieżącą działalność operacyjną. Podejmowano 

rozmowy z potencjalnymi nowymi lokalnymi dystrybutorami w celu zwiększenie dotychczasowej 

obecności na kluczowych rynkach oraz ekspansję na nowe rynki. Spółka jest na etapie  

restrukturyzacji i budowy na bazie istniejącego potencjału, koncernu diagnostycznego z siedzibą w 

Szwajcarii - w skład którego wchodzić będą podmioty zależne w Rosji, na Białorusi, w Irlandii oraz w 

Polsce. Nowo utworzona Grupa Orphée będzie odpowiedzialna za produkcję i dystrybucję wszystkich 

produktów obecnej Grupy Cormay oraz za dalszy rozwój oferty produktowej. Założone cele mają w 

przyszłości przynieść jak najwyższą stopę zwrotu przy jak najmniejszym ryzyku inwestycyjnym. Należy 

jednak pamiętać, że tego typu inwestycje mają charakter długoterminowy. Ostateczne efekty zależą 

od koniunktury na rynku diagnostyki  in vitro (IVD). Rynek IVD stabilnie zwiększa swoją wartość, a 

jego średnie tempo wzrostu na świecie to 5-7%. W omawianym okresie odbyło się wiele spotkań 

Zarządu celem pozyskania dystrybutorów oraz pobudzenia potrzeby produktu u potencjalnych 

klientów. W III kwartale 2012 roku Emitent koncentrował się nad procesem reorganizacji  

strategicznych działów w nowo powstającej Grupie Orphée oraz bieżącą obsługą zamówień.  

Innowacyjne technologie są jednym z najbardziej istotnych czynników wzrostu rynku diagnostyki  in 

vitro. W przyszłości Emitent będzie dystrybutorem innowacyjnego analizatora BlueBox. Jego 



str. 8 
 

przewaga nad produktami dostępnymi na rynku polega m.in. na wyższej precyzji testów 

diagnostycznych, mniejszej objętości próbki krwi, zwiększonej efektywności działania i możliwości 

przeprowadzenia szerokiego spektrum testów biochemicznych. Technologia wykorzystana przy 

tworzeniu aparatu pozwala na dalszy jego rozwój w obszarze badań immunologicznych, 

genetycznych i morfologicznych.  

 

5. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH  

CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Na dzień 30.09.2012 roku jedynym właścicielem 100% akcji Orphée jest spółka PZ Cormay S.A.. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

W okresie objętym raportem nie została jeszcze utworzona Grupa Kapitałowa Orphée, ze względu 

na to nie podaje się jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Orphée 

 

7. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH  

W okresie objętym raportem nie została jeszcze utworzona Grupa Kapitałowa Orphée, ze względu 

na to, Orphée nie ma obowiązku przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanego 

raportu kwartalnego. 

Zarząd Grupy Cormay mając na względzie planowany dalszy dynamiczny rozwój poprzez akwizycje 

na rynku międzynarodowym, których celem jest stworzenie grupy diagnostycznej o charakterze 

globalnym, przygotował wraz z doradcą - Trigon Domem Maklerskim - plan reorganizacji Grupy 

Cormay. Reorganizacja Grupy Cormay jest, w zamiarze Zarządu PZ Cormay S.A., kolejnym – obok 

planowanej akwizycji dodatkowego podmiotu z Europy Zachodniej - ważnym etapem tworzenia 

istotnej w skali globalnej międzynarodowej grupy działającej w branży diagnostycznej. 

Reorganizacja Grupy Cormay ma na celu stworzenie warunków do wzrostu wartości 

przedsiębiorstwa.  

Reorganizacja grupy Cormay zakłada wydzielenie grupy Orphee z siedzibą w Szwajcarii zajmującej 

się działalnością produkcyjną oraz dystrybucją sprzętu diagnostycznego. W jej wyniku Cormay 

zmieni profil działalności z produkcyjno-dystrybucyjnego, koncentrując się na trwających pracach 

rozwojowych nad opracowywanymi urządzeniami diagnostycznymi. Orphee przejmie od Grupy 

Cormay operacje biznesowe w zakresie produkcji oraz dystrybucji odczynników i aparatury do 

diagnostyki laboratoryjnej. Działalność badawcza w obszarze aparatury oraz działalność związana z 

opracowaniem nowych typów analizatorów w technologii klasycznej pozostanie w Cormay. Celem 

reorganizacji Grupy jest zwiększenie przejrzystości grupy poprzez rozdzielenie różnych obszarów 

działalności pomiędzy spółkami, a także utworzenie silnej marki producenckiej bazującej na 

ugruntowanej pozycji i renomie szwajcarskiej Orphee.  

Powstanie grupy Orphee dokona się na podstawie umowy reorganizacyjnej zawartej w dniu 

08.10.2012 r. pomiędzy PZ Cormay (Cormay) i Orphee. Powstanie grupy Orphee dokona się na 

podstawie umowy pomiędzy Cormay i Orphee z dnia 8 października 2012 r. Umowa ta przewiduje:  
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 przeniesienie 100% produkcji i sprzedaży z Cormay do Orphee w postaci zorganizowanej 
części mienia (ZORG);  

 przeniesie akcji spółek zależnych (Cormay Russland, Cormay Diana, Audit Diagnostics);  

 wywiązanie się przez Cormay ze zobowiązań wynikających z umów zawartych w trybie 
zamówień publicznych;  

 uzyskanie przez Orphee referencji, niezbędnych do samodzielnego startowania w 
przetargach.  

Tytułem płatności za przekazane aktywa Cormay obejmie 3,4 mln akcji nowej emisji Orphee. 

Przeniesienie aktywów na Orphee odbędzie się 1 grudnia 2012 r. lub – jeżeli rejestracja 

podwyższenia kapitału z emisji giełdowej nastąpi po tym terminie – przeniesienie to odbędzie się w 

dzień po rejestracji. Rejestracja akcji obejmowanych przez Cormay nastąpi później niż akcji z emisji 

giełdowej. Związane jest to z koniecznością sporządzenia przez szwajcarskich biegłych rewidentów 

wyceny wnoszonych aktywów. Umowa przewiduje, że rejestracja 3,4 mln akcji konwersyjnych 

odbędzie się wciągu 2 miesięcy od dnia sporządzenia wyceny przez biegłych. Liczba akcji nie ulegnie 

zmianie w wyniku wycen biegłych i po zarejestrowaniu obu transz emisji suma wyemitowanych 

akcji wynosić będzie 20 mln. 

W dniu 31 października 2012r. spółka zależna Emitenta - Orphee SA z siedzibą w Genewie 

("Orphee") zakończyła subskrypcję prywatną, akcji nowej serii (Akcje Oferowane), emitowanych w 

ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2012 roku ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie 

subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w 

sprawie zmiany Statutu Spółki. Subskrypcja prywatna oznacza zawarcie umów objęcia akcji w trybie 

art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych 

zostało 6.600.000 akcji (akcje te nie wymagały ich przydziału). Akcje były obejmowane po cenie 

emisyjnej 8,90 zł za każdą akcję. Zapisy na akcje objęte subskrypcją złożyło 38 inwestorów. 

 

8. OŚWIADCZENIE RADY DYREKTORÓW (ZARZĄDU) 

Rada Dyrektorów (Zarząd) Orphée SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy przedstawione 

kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 

finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. 

 

Genewa, 13.11.2012 


