
Numer 4/2016 

Data sporządzenia: 15.03.2016 roku 

Temat: Korekta Skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku Nr 2/2016 z 

dnia 15.02.2016 

Z uwagi na uszczegółowienie polityki rachunkowości dotyczącej momentu ujmowania przychodów 

Zarząd spółki Airway Medix S.A. w załączeniu przekazuje korektę skonsolidowanego raportu 

kwartalnego za IV kwartał 2015 r. Korygowany skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 

roku został opublikowany raportem nr 2/2016 w dniu 15 lutego 2016 r. 

Dokonane korekty polegają na: 

1. uszczegółowieniu polityki rachunkowości dotyczącej ujmowania przychodów: 

Treść korygowana: 

Przeniesienie własności przedmiotu transakcji następuje z chwilą przekazania nabywcy znaczących 

ryzyk i korzyści wynikających z praw własności. 

Treść korekty: 

Grupa analizuje zawarte umowy sprzedaży uwzględniając kryterium przekazania nabywcy 

znaczących ryzyk i korzyści. Na tej podstawie wyodrębnia umowy, których zapisy wskazują, że w 

momencie zafakturowania odbiorcy i dostarczenia produktu lub towaru nie nastąpiło przekazanie 

znaczącego ryzyka i korzyści wynikających z praw własności. W takim przypadku przychody 

ujmowane są w momencie sprzedaży produktu lub towaru przez takiego kontrahenta (dystrybutora) 

klientowi końcowemu. 

Przychody z umów, których zapisy wskazują, że w momencie zafakturowania odbiorcy i 

dostarczenia produktu lub towaru nastąpiło przekazanie znaczącego ryzyka i korzyści wynikających 

z praw własności, są ujmowane w momencie dostarczenia produktu lub towaru. W celu ustalenia 

momentu dostarczenia produktu lub towaru Grupa uwzględnia m.in. warunki umowne regulujące 

odpowiedzialność przewoźnika i moment przejścia ryzyka związanego z dostawą towaru na 

odbiorcę. 

 

2. korekcie omyłki pisarskiej dotyczącej waluty zamówienia dokonanego przez spółkę 

NAN03H: 

Treść korygowana: 

Ponadto w dniu 12 października 2015 r. Airway Medix S. A. podpisała umowę dystrybucyjną z 

NAN03H z siedzibą w Seulu (Republika Korei). W ramach tej umowy NAN03H został wyłącznym 

dystrybutorem produktów Airway Medix Closed Suction System (Zamknięty System Czyszczący) 

na terenie Republiki Korei (Korei Południowej). W ramach umowy NANO3H zobowiązało się do 

zakupu, w latach 2016-2018, minimalnej ilości Produktów w liczbie 64.000 sztuk. Wartość 

przedmiotu umowy za okres 3 lat szacuje się na kwotę ok. 3,3 mln zł. 24 grudnia 2015 r. spółka 

koreańska złożyła pierwsze zamówienie przekraczające 40 tys. EUR. 

Treść korekty: 



Ponadto w dniu 12 października 2015 r. Airway Medix S. A. podpisała umowę dystrybucyjną z 

NAN03H z siedzibą w Seulu (Republika Korei). W ramach tej umowy NAN03H został wyłącznym 

dystrybutorem produktów Airway Medix Closed Suction System (Zamknięty System Czyszczący) 

na terenie Republiki Korei (Korei Południowej). W ramach umowy NANO3H zobowiązało się do 

zakupu, w latach 2016-2018, minimalnej ilości Produktów w liczbie 64.000 sztuk. Wartość 

przedmiotu umowy za okres 3 lat szacuje się na kwotę ok. 3,3 mln zł. 24 grudnia 2015 r. spółka 

koreańska złożyła pierwsze zamówienie przekraczające 40 tys. PLN. 

 

Podstawa prawna: 

 

§5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące 

i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” 

Załączniki: Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku_Korekta 

Osoby reprezentujące spółkę: 

Marek Orłowski – Prezes Zarządu 

Anna Aranowska-Bablok – Członek Zarządu 

 

http://www.newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=AWM&id=91839&id_tr=1

