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1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO (RÓWNIEŻ PRZELICZONE NA EURO) 

  w tys. PLN w tys. EUR 

Wybrane dane finansowe 

01.01.2018 -

30.09.2018 

01.01.2017 -

30.09.2017 

01.01.2018 -

30.09.2018 

01.01.2017 - 

30.09.2017 

Przychody netto ze sprzedaży 444 285 104 67 

Amortyzacja 2 301 3 182 541 748 

Zysk/strata na sprzedaży -13 535 -15 519 -3 182 -3 646 

Zysk/strata z działalności operacyjnej -14 463 -17 165 -3 400 -4 033 

Zysk/strata brutto -15 237 -18 059 -3 582 -4 243 

Zysk/strata netto -15 205 -17 932 -3 575 -4 213 

     
Przepływy z działalności operacyjnej -12 970 -23 600 -3 049 -5 544 

Przepływy z działalności inwestycyjnej -1 333 -1 195 -313 -281 

Przepływy z działalności finansowej -888 38 436 -209 9 030 

Przepływy razem -15 191 13 641 -3 571 3 205 

 

  w tys. PLN w tys. EUR 

Wybrane dane finansowe 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

Aktywa razem 57 842 73 607 78 842 13 542 17 648 18 296 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 24 250 24 810 23 085 5 677 5 948 5 357 

Zobowiązania długoterminowe 83 11 025 11 123 19 2 643 2 581 

Zobowiązania krótkoterminowe 12 721 3 326 6 187 2 978 797 1 435 

Kapitał własny 33 592 48 797 55 757 7 864 11 699 12 939 

Kapitał zakładowy 917 917 917 215 220 213 

Liczba akcji (w sztukach) 9 168 574  9 168 574  9 168 574  9 168 574  9 168 574  9 168 574  

Rozwodniona liczba akcji (w 

sztukach) 9 168 574  7 335 697  6 718 025  9 168 574  7 335 697  6 718 025  

Zysk (strata) na jedna akcję 

zwykłą (w PLN/EUR) -1,66  -2,71  -1,96  -0,39  -0,63  -0,46  

Rozwodniony zysk (strata) na 

jedna akcję zwykłą (w PLN/EUR) -1,66  -3,39  -2,67  -0,27  -0,79  -0,63  

Wartość księgowa na jedna akcję 

zwykłą (w PLN/EUR) 3,66 5,32 6,08 0,86 1,28 1,41 

Rozwodniona wartość księgowa 

na jedna akcję zwykłą (w 

PLN/EUR) 3,66 6,65 8,29 0,98 1,59 1,92 

Zadeklarowana lub wypłacona 

dywidenda na jedna akcję zwykłą 

(w PLN/EUR) - - - - - - 

 

Dane finansowe wykazane w EUR zostały przeliczone według następujących zasad: 

▪ pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu NBP na dzień 30.09.2018 – 4,2714 PLN/EUR, 30.09.2017 

– 4,3091 PLN/EUR, 31.12.2017 – 4,1709 PLN/EUR; 

▪ pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – po kursie będącym średnią 

arytmetyczną kursów średnich określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca: za okres 1.01-

30.09.2018 – 4,2537 PLN/EUR za okres 1.01-30.09.2017 – 4,2566 PLN/EUR. 
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1.2 BILANS 

   AKTYWA 
Nota Stan na 

30.09.2018 

Stan na 

30.06.2018 

Stan na 

31.12.2017 

Stan na 

30.09.2017 

        

A AKTYWA TRWAŁE  35 852 36 364 36 806 40 551 

I   WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE  13 106 13 690 13 555 13 758 

 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  9 286 9 684 9 911 10 541 

 2. Wartość firmy  - - - - 

 3. Inne wartości niematerialne i prawne  2 890 3 050 2 670 2 221 

 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 930 956 974 996 

II  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  21 482 21 424 22 001 22 048 

 1. Środki trwałe  20 861 21 069 21 312 21 567 

 a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  1 057 1 057 1 057 1 057 

 b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  8 089 8 178 8 352 8 499 

 c) urządzenia techniczne i maszyny  11 041 11 154 11 157 11 219 

 d) środki transportu  23 24 26 28 

 e) inne środki trwałe  651 656 720 764 

 2. Środki trwałe w budowie  24 24 172 124 

 3. Zaliczki na środki trwałe   597 331 517 357 

III  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 8 81 110 88 3 604 

 1. Od jednostek powiązanych   - - - - 

 2. 
Od pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 

 
- - - - 

 3. Od pozostałych jednostek  81 110 88 3 604 

IV   INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE  - - - - 

 1. Nieruchomości  - - - - 

 2. Wartości niematerialne i prawne  - - - - 

 3. Długoterminowe aktywa finansowe  - - - - 

 a) w jednostkach powiązanych  - - - - 

 - udziały lub akcje  - - - - 

 - inne papiery wartościowe  - - - - 

 - udzielone pożyczki  - - - - 

 - inne długoterminowe aktywa finansowe  - - - - 

 b) 
w pozostałych jednostkach, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 

 
- - - - 

 - udziały lub akcje  - - - - 

 - inne papiery wartościowe  - - - - 

 - udzielone pożyczki  - - - - 

 - inne długoterminowe aktywa finansowe  - - - - 

 c) w pozostałych jednostkach  - - - - 

 - udziały lub akcje  - - - - 

 - inne papiery wartościowe  - - - - 

 - udzielone pożyczki  - - - - 

 - inne długoterminowe aktywa finansowe  - - - - 

 4. Inne inwestycje długoterminowe   - - - - 

V  DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 

 
1 183 1 140 1 162 1 141 

 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  254 217 248 205 

 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 929 923 914 936 
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B AKTYWA OBROTOWE 
 

21 990 26 717 36 801 38 291 

I  ZAPASY 10 5 457 5 184 5 005 5 231 
 1. Materiały  409 385 468 491 
 2. Półprodukty i produkty w toku  131 131 150 182 

 3. Produkty gotowe  168 1 1 1 

 4. Towary  674 568 189 218 

 5. Zaliczki na dostawy  4 075 4 099 4 197 4 339 

II  NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  735 632 1 126 1 299 

 1. Należności od jednostek powiązanych   - - - - 

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  - - - - 

 - do 12 miesięcy  - - - - 

 - powyżej 12 miesięcy  - - - - 

 b) inne  - - - - 

 2. 
Należności od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

 
- - - - 

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  - - - - 

 - do 12 miesięcy  - - - - 

 - powyżej 12 miesięcy  - - - - 
 b) inne  - - - - 
 3. Należności od pozostałych jednostek  735 632 1 126 1 299 

 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  140 14 108 80 

 - do 12 miesięcy  140 14 108 80 

 - powyżej 12 miesięcy  - - - - 

 b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 

3 
595 613 1 013 1 211 

 c) inne   - 5 5 8 
 d) dochodzone na drodze sądowej  - - - - 

III  INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE  10 089 14 754 25 274 31 201 

 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  10 089 14 754 25 274 31 201 
 a) w jednostkach powiązanych  - - - 164 
 - udziały lub akcje  - - - - 

 - inne papiery wartościowe  - - - - 

 - udzielone pożyczki  - - - 164 
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  - - - - 
 b) w pozostałych jednostkach  173 170 166 - 
 - udziały lub akcje  - - - - 
 - inne papiery wartościowe  - - - - 
 - udzielone pożyczki  173 170 166 - 
 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  - - - - 
 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 9 916 14 584 25 108 31 037 

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  49 38 37 35 

 - inne środki pieniężne   9 867 14 546 25 071 31 002 

 - inne aktywa pieniężne  - - - - 

 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  - - - - 

IV   
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 

5 
5 709 6 147 5 396 560 

C.  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy  - - - - 

        

D.  Udziały i akcje własne  - - - - 

        
   AKTYWA RAZEM  57 842 63 081 73 607 78 842 
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    PASYWA 
Nota Stan na 

30.09.2018 

Stan na 

30.06.2018 

Stan na 

31.12.2017. 

Stan na 

30.09.2017 

        

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  33 592 38 267 48 797 55 757 

I   KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY  917 917 917 917 

IV  KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY, w tym:  100 478 100 478 100 478 100 478 

   - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) ponad 

wartość nominalna udziałów (akcji)  

 
- - - - 

V  KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY, w tym:  - - - - 
    - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  - - - - 

VI  POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE, w tym:  - - - - 
   - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  - - - - 
   - udziały (akcje) własne  - - - - 

VII   ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH  -52 598 -52 598 -27 706 -27 706 

VIII  ZYSK (STRATA) NETTO  -15 205 -10 530 -24 892 -17 932 

IX   ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO    - - - - 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  24 250 24 814 24 810 23 085 

I  REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  328 335 374 269 
 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  3 5 29 12 
 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  310 310 310 257 
 - długoterminowa  26 26 26 23 
 - krótkoterminowa  284 284 284 234 
 3. Pozostałe rezerwy  15 20 35 - 

 - długoterminowe  - - - - 
 - krótkoterminowe  15 20 35 - 

II  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 11 83 410 11 025 11 123 
 1. Wobec jednostek powiązanych  - - - - 

 2. 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale. 

 
- - - - 

 3. Wobec pozostałych jednostek  83 410 11 025 11 123 
 a) kredyty i pożyczki  83 410 1 308 1 473 
 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  - - 9 717 9 650 
 c) inne zobowiązania finansowe  - - - - 
 d) zobowiązania wekslowe  - - - - 
 e) inne  - - - - 

III  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 12 12 721 12 862 3 326 6 187 

  1. Wobec jednostek powiązanych  - - - - 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  - - - - 

  - do 12 miesięcy  - - - - 

  - powyżej 12 miesięcy  - - - - 

  b) inne  - - - - 

  2. 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. 

 
- - - - 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności  - - - - 

    - do 12 miesięcy  - - - - 

    - powyżej 12 miesięcy  - - - - 

  b) inne  - - - - 

  2. Wobec pozostałych jednostek  12 721 12 862 3 326 6 187 

  a) kredyty i pożyczki  1 308 1 227 658 577 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  10 629 10 629 788 792 

  c) inne zobowiązania finansowe  - - - - 

  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  610 790 1 685 708 

  - do 12 miesięcy  610 790 1 685 708 

  - powyżej 12 miesięcy  - - - - 
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  e) zaliczki otrzymane na dostawy  - - - - 

  f) zobowiązania wekslowe  - - - - 

  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń  165 210 190 191 

  h) z tytułu wynagrodzeń  9 5 5 5 5 

  i) inne   4 2 - 3 914 

  3. Fundusze specjalne  - - - - 

IV  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  11 118 11 207 10 085 5 506 

  1. Ujemna wartość firmy  - - - - 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6 11 118 11 207 10 085 5 506 

  - długoterminowe  5 297 5 110 5 242 4 990 

  - krótkoterminowe  5 821 6 097 4 843 516 

    PASYWA RAZEM  57 842 63 081 73 607 78 842 
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1.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

  
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

01.07.2018-

30.09.2018 

01.07.2017-

30.09.2017 

01.01.2018-

30.09.2018 

01.01.2017-

30.09.2017 

      

A 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów: 
189 80 444 285 

   od jednostek powiązanych  - - - - 

  I Przychody netto ze sprzedaży produktów 118 72 338 202 

  II Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 71 8 106 83 

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: -80 42 332 407 

    jednostkom powiązanym  - - - - 

  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -119 25 271 252 

  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 17 61 155 

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży [A-B] 269 38 112 -122 

D   Koszty sprzedaży 612 1 002 2 226 3 542 

E   Koszty ogólnego zarządu 3 502 4 144 11 421 11 855 

F Zysk (strata) ze sprzedaży [C-D-E] -3 845 -5 108 -13 535 -15 519 

G Pozostałe przychody operacyjne 89 113 577 319 

  I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych - - 1 - 

  II Dotacje 86 92 268 265 

  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  - - -  - 

  IV Inne przychody operacyjne 3 21 308 54 

H Pozostałe koszty operacyjne 597 526 1 505 1 965 

  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - - 

  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  195 147 233 147 

  III Inne koszty operacyjne 402 379 1 272 1 818 

I Zysk (strata) z działalności operacyjnej [F+G-H] -4 353 -5 521 -14 463 -17 165 

J Przychody finansowe 55 94 220 164 

  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - - 

   od jednostek powiązanych  - - - - 

  II Odsetki 46 99 201 164 

   od jednostek powiązanych  - - - - 

  III Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 

  IV Aktualizacja wartości inwestycji  - - - - 

  V Inne 9 -5 19 - 

K Koszty finansowe 420 483 994 1 058 

  I Odsetki, w tym: 288 -27 862 548 

   dla jednostek powiązanych - - - - 

  II Strata ze zbycia inwestycji - - - - 

  III Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 

  IV Inne 132 510 132 510 

L Zysk (strata) z działalności gospodarczej [I+J-K] -4 718 -5 910 -15 237 -18 059 

M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [M.I-M.II] - - - - 

  I Zyski nadzwyczajne - - - - 

  II Straty nadzwyczajne - - - - 

N Zysk (strata) brutto [L+/-M] -4 718 -5 910 -15 237 -18 059 

O Podatek dochodowy -39 20 -32 -127 

P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - - - 

R Zysk (strata) netto [N-O-P] -4 679 -5 930 -15 205 -17 932 
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1.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
01.07.2018-

30.09.2018 

Stan na 

30.09.2018 

Stan na 

31.12.2017 

Stan na 

30.09.2017 

     

 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38 267 48 797 34 840 34 840 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - - 

- korekty błędów  -  -  -  - 

     

 I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO),  

       po korektach błędów 38 267 48 797 34 840 34 840 

     

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 917 917 617 617 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - 300 300 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 300 300 

- wydania udziałów (emisji akcji) - - 300 300 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- umorzenia udziałów (akcji) - - - - 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 917 917 917 917 

     

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 100 478 100 478 61 929 61 929 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - 38 549 38 549 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 40 200 40 200 

- emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej - - 40 200 40 200 

- podziału zysku (ustawowo) - - - - 

 -podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - 1 651 1 651 

- pokrycia kosztów pozyskania kapitału - - 1 651 1 651 

 - pokrycia straty - -  - - 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 100 478 100 478 100 478 100 478 

     

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - - - 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - - 

3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny  - -  - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- zbycia środków trwałych - - - - 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - - - 

     

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu - - - - 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - - - - 

     

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -27 706 -27 706 -13 318 -13 318 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - - - 

- korekty błędów - - - - 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - - 
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5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

- podziału zysku z lat ubiegłych - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - - - 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, -27 706 -27 706 -13 318 -13 318 

- korekty błędów - - - - 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - - 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -27 706 -27 706 -13 318 -13 318 

a) zwiększenie (z tytułu) - -24 892 -14 388 -14 388 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - -24 892 -14 388 -14 388 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -52 598 -52 598 -27 706 -27 706 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -52 598 -52 598 -27 706 -27 706 

     

6. Wynik netto -4 675 -15205 -24 892 -17 932 

a) zysk netto - - - - 

b) strata netto -4 675 -15 205 -24 892 -17 932 

c) odpisy z zysku - - - - 

 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 33 592 33 592 48 797 55 757 

     

 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 
33 592 33 592 48 797 55 757 
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1.5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 WYSZCZEGÓLNIENIE 
Nota 01.07.2018-

30.09.2018 

01.01.2018-

30.09.2018 

01.07.2017-

30.09.2017 

01.01.2017-

30.09.2017 

       

A 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej 

13 

      
I Zysk/ strata netto  -4 675 -15 205 -5 930 -17 932 

II Korekty razem:  535 2 235 -3 747 -5 668 

1 Amortyzacja  793 2 301 1 052 3 182 

2 Zyski/ Straty z tytułu różnic kursowych  - - - - 

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  12 307 - - 

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej  - - - - 

5 Zmiana stanu rezerw  -7 -46 -4 -12 

6 Zmiana stanu zapasów  -273 -452 -201 219 

7 Zmiana stanu należności  -74 398 -352 -2 618 

8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych  

(z wyłączeniem pożyczek i kredytów) 

 
-222 -972 -4 500 -6 331 

 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  306 699 258 -108 

10 Inne korekty  - - - - 

III 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+/-II) 

 
-4 140 -12 970 -9 677 -23 600 

       

B 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej 

 

        

I Wpływy  - - - - 

1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 

 
- - - - 

 

2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 

 
- - - - 

 

3 Z aktywów finansowych, w tym:  - - - - 

a) w jednostkach powiązanych   - - - - 

b) w pozostałych jednostkach  - - - - 

  - zbycie aktywów finansowych  - - - - 

  - dywidendy i udziały w zyskach  - - - - 

 

 - spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych 

 
- - - - 

  - odsetki  - - - - 

  - inne wpływy z aktywów finansowych  - - - - 

4 Inne wpływy inwestycyjne  - - - - 

II Wydatki  267 1 333 575 1 195 

1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 

 
267 1 333 575 1 195 

 

2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne 

 
- - - - 

 

3 Na aktywa finansowe, w tym:  - - - - 

  a) w jednostkach powiązanych  - - - - 

  b) w pozostałych jednostkach  - - - - 

  - nabycie aktywów finansowych  - - - - 

  - udzielone pożyczki długoterminowe  - - - - 

4 Inne wydatki inwestycyjne  - - - - 
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III 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) 

 
-267 -1 333 -575 -1 195 

C 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej 

 

        

I Wpływy  - - 38 849 38 850 

1 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 

innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 

do kapitału 

 

- - 38 849 38 850 

 

2 Kredyty i pożyczki  - - - - 

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych  - - - - 

4 Inne wpływy finansowe  - - - - 

II Wydatki  260 888 58 414 

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych  - - - - 

2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  - - - - 

3 Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 

tytułu podziału zysku 

 
- - - - 

 

4 Spłaty kredytów i pożyczek  245 575 56 250 

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych  - - - - 

6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych  - - - - 

7 Udzielone pożyczki  - - 2 164 

8 Odsetki  15 313 - - 

9 Inne wydatki finansowe  - - - - 

III 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) 

 
-260 -888 38 791 38 436 

D 

Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-

BIII+/-CIII) 

 

-4 667 -15 191 28 539 13 641 

E 

Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym: 

 
-4 667 -15 191 28 539 13 641 

 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 

różnic kursowych 

 
- - - - 

F Środki pieniężne na początek okresu  14 584 25 108 2 498 17 396 

G 

środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w 

tym: 

 

9 917 9 917 31 037 31 037 

 o ograniczonej możliwości dysponowania  - - - - 
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2. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

2.1 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU 

Okres objęty sprawozdaniem 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres III kwartału od 1 lipca 2018 roku do 30 września 2018 roku. Dla 

danych prezentowanych w bilansie zaprezentowano dane na dzień 30 września 2018 roku, 31 grudnia 2017 roku oraz 

30 września 2017 roku. Dla danych prezentowanych w rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz 

zestawieniu zmian w kapitale własnym, zaprezentowano porównywalne dane finansowe za okres 3 miesięcy od 1 lipca 

2018 roku do 30 września 2018 roku, 12 miesięcy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz 3 miesięcy od 

1 lipca 2017 roku do 30 września 2017 roku. 

 

Wykaz jednostek powiązanych ze Spółką 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zakresu informacji 

wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w 

prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie 

zasady rachunkowości § 2 pkt 6 oraz na podstawie MSR 24, podmioty powiązane ze Spółką w III kwartale 2018 roku to: 

▪ Henryk Jaremek - Wiceprezes Zarządu Spółki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą JARLOG Henryk 

Jaremek, 

▪ Marcin Halicki - Prezes Zarządu Spółki od dnia 17 października 2014 roku, prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą Marcin Halicki, 

▪ Dr Zdrowie S.A. – podmiot, w którym wspólnikiem jest Członek Rady Nadzorczej. 

 

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi 

zmianami), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. poz.757 z 2018 roku) Spółka posiada dokumentację 

z przyjętymi zasadami rachunkowości. 

 

Dane finansowe w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej. W 

związku z prezentacją sprawozdania w tysiącach złotych mogą wystąpić różnice w saldach lub pozycjach wynikające z 

zaokrągleń. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki jest złoty polski (PLN). Za rok obrotowy uważa się rok 

kalendarzowy. Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku zapewnia porównywalność danych. 

 

Założenie kontynuacji działalności gospodarczej 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę 

w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. 

 

Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego: 

1. Wartości niematerialne i prawne  

Wartości te ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i umarza metodą liniową przez okres 

ich ekonomicznej użyteczności. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu wpisania wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji, do czasu zrównania odpisów 

amortyzacyjnych z wartością początkową lub zakończenia użytkowania określonego składnika wartości niematerialnych 

i prawnych. 
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Składniki majątkowe o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 3 500 złotych zalicza się do wartości 

niematerialnych i prawnych, i dokonuje jednorazowego odpisu wartości początkowej w miesiącu przyjęcia do 

użytkowania. 

 

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej 3 500 złotych lub wyższej, amortyzowane są metodą 

liniową. Stawka amortyzacyjna w wysokości 10% jest ustalona dla know-how zakupionego w celu zabezpieczenia 

własności technologii. 

 

Spółka amortyzuje koszty zakończonych prac rozwojowych w okresie 5 lat, czyli stawką w wysokości 20% rocznie. 

 

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również koszty zakończonych prac rozwojowych, jeżeli produkt lub 

technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, techniczna 

przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie 

jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii oraz koszty prac rozwojowych 

zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii. W 

przypadku zakończonych prac rozwojowych związanych bezpośrednio z rozwojem produktu, okres ich ekonomicznej 

użyteczności ustalany jest indywidualnie. 

 

Koszty niezakończonych prac rozwojowych wykazywane są w pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. 

 

Do wartości niematerialnych i prawnych Spółka zalicza opłaty na ochronę patentową i ochronę znaków towarowych, 

które są związane z pracami rozwojowymi finalnej wersji urządzenia BRASTER Tester, na podstawie kosztów 

poniesionych na uzyskanie ochrony w poszczególnych krajach lub obszarach. Do czasu uzyskania ochrony znaku lub 

patentu koszty te są wykazywane w zaliczkach na wartości niematerialne i prawne. Wartość uzyskanej ochrony patentów 

i znaków towarowych powiązanych z pracami rozwojowymi (uzyskanie ochrony znaków towarowych np. BRASTER 

Tester, które będą związane z komercyjną wersją produktu) jest przenoszona na długoterminowe rozliczenia okresowe 

kosztów. 

 

W bilansie wartości niematerialne i prawne zostały wykazane w wartości netto. 

 

2. Środki trwałe, środki trwałe w budowie  

Pozycje te wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości w art. 28, według ceny nabycia lub 

kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto 

do używania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie odpisów amortyzacyjnych z jego 

wartością początkową, lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego 

niedobór. 

 

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania ich do użytkowania. 

 

Środki trwałe o wartości początkowej równej 3 500 złotych lub wyższej amortyzowane są metodą liniową przy 

zastosowaniu stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej użyteczności: 

▪ grunty nie podlegają amortyzacji; 

▪ budynek produkcyjny 2,5%; 

▪ dla urządzeń technicznych i maszyn 20% i 30%; 

▪ środki trwałe o początkowej wartości niższej niż 3 500 złotych podlegają amortyzacji jednorazowej w miesiącu 

przyjęcia do użytkowania. 
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Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 

 

Na dzień 30 września 2018 roku, 31 grudnia 2017 roku i dzień 30 września 2017 roku nie wystąpiła trwała utrata wartości 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Spółka podjęła decyzję, że środki trwałe tworzące linie 

produkcyjna amortyzowane są metoda naturalną. 

 

3. Należności długoterminowe  

Należności długoterminowe prezentowane są w kwocie wymaganej zapłaty o ile nie różnią się istotnie od wyceny 

według zamortyzowanego kosztu. 

 

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w oparciu o indywidualną ocenę prawdopodobieństwa ich 

zapłaty. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych 

- zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy. 

 

4. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne 

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wykazuje się według zasad stosowanych 

do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej 

wartości godziwej. 

 

5. Długoterminowe aktywa finansowe 

Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wykazuje się według ceny nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia 

– jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można 

przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny. 

 

6. Zapasy 

Zapasy wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień 

bilansowy. Na koniec okresu dokonuje się odpisów aktualizujących zapasy, jeśli wystąpią okoliczności uzasadniające ich 

dokonania. Odpis aktualizujący wartość zapasów odnoszony jest na pozostałe koszty operacyjne. Rozchody z magazynu 

towarów i wyrobów gotowych wyceniane są według FIFO. W pozycji zapasy ujmowane są udzielone zaliczki na poczet 

przyszłych dostaw towarów i usług. Spółka dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów do ceny sprzedaży 

możliwej do uzyskania. 

 

7. Należności krótkoterminowe  

Należności krótkoterminowe prezentowane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. 

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w oparciu o indywidualną ocenę prawdopodobieństwa ich 

zapłaty. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych 

- zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy. 

 

8. Krótkoterminowe aktywa finansowe (środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) 

a) Instrumenty finansowe klasyfikuje się w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii: 

1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 

2) pożyczki udzielone i należności własne, 

3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
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Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu 

sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie jednostka 

poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych 

kosztów byłaby znacząca. 

 

Pożyczki udzielone i należności własne, z wyjątkiem przeznaczonych do obrotu – w wysokości skorygowanej ceny 

nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej, niezależnie od tego, czy jednostka zamierza utrzymać 

je do terminu wymagalności czy też nie. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy 

procentowej, można wycenić w kwocie wymaganej zapłaty, jeżeli ustalona za pomocą stopy procentowej przypisanej 

tej należności wartość bieżąca przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę nie różni się istotnie 

od kwoty wymaganej zapłaty. 

 

Aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności – wyceniane są w wysokości skorygowanej ceny 

nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. 

 

Aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności – wyceniane są w cenie nabycia ustalonej w dniu 

nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników 

majątkowych. 

 

Aktywa finansowe wycenia się w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych 

w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe – w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub 

wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień bilansowy 

uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji.  

 

b) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych.  

Wycena środków pieniężnych następuje według wartości nominalnej. 

 

c) Inne środki pieniężne.  

Wycena innych środków pieniężnych następuje według wartości nominalnej powiększonej o odsetki naliczonej na dzień 

bilansowy. 

 

9. Kapitały własne 

Kapitały własne ujmowane są w księgach z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i 

postanowieniami statutu Spółki. Kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości nominalnej zgodnie ze statutem Spółki 

oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy obejmuje wartość agio ze sprzedaży akcji powyżej 

ich wartości nominalnej. Kapitał rezerwowy tworzy się z podziału zysku, a także na podstawie uchwały o podwyższeniu 

kapitału podstawowego w okresie przejściowym (do czasu wpisu podwyższenia kapitału w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, jeżeli wpis następuje w innym okresie bilansowym niż podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału) 

ewidencjonuje się podwyższenie kapitału zgodnie z datą uchwały. Z datą wpisu podwyższenia kapitału w Krajowym 

Rejestrze Sądowym dokonuje się przeksięgowania kwoty podwyższenia z kapitału rezerwowego na kapitał podstawowy. 

 

10. Wartość księgowa na akcję 

Wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy jest to iloraz wartości kapitału własnego (aktywów netto) na dzień 

bilansowy i liczby zarejestrowanych akcji. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję na dzień bilansowy jest to 

iloraz wartości kapitału własnego (aktywów netto) na dzień bilansowy i średnioważonej liczby zarejestrowanych akcji 

zwykłych wyemitowanych w ciągu okresu oraz akcji, co do których podjęto uchwałę o emisji, w tym przyznanych 

warrantów.  
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11. Zysk na akcję 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres, przypadającego na 

zwykłych akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji zwykłych wyemitowanych na koniec okresu. Zysk rozwodniony 

przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres, przypadającego na zwykłych 

akcjonariuszy Spółki przez średnioważoną liczbę akcji zwykłych wyemitowanych w ciągu okresu oraz akcji, co do których 

podjęto uchwałę o emisji, w tym przyznanych warrantów. 

 

12. Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy tworzone są na: 

a) pewne oraz o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób 

wiarygodny oszacować, 

b) koszty bieżącego okresu wyceniane w wysokości prawdopodobnych zobowiązań wynikających: 

- ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki, których kwotę można wiarygodnie określić, 

- ze świadczeń, które będą wykonane i zafakturowane w następnym roku obrotowym, lecz dotyczą roku 

bieżącego. 

Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. 

Spółka tworzy rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne oraz na niewykorzystane urlopy.  

 

13. Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania w ciągu roku ujmowane są w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w 

skorygowanej cenie nabycia. 

 

14. Zobowiązania finansowe 

Wykazane w bilansie krótkoterminowe zobowiązania wycenia się w zależności od kategorii tych zobowiązań. Otrzymane 

pożyczki wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w 

momencie otrzymania środków pieniężnych. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia 

się w wysokości skorygowanej ceny nabycia. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty 

pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej. Wyemitowane obligacje wycenia się w 

skorygowanej cenie nabycia. 

 

15. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty ponoszone lub ujęte w księgach w okresie bieżącym, 

które będą stanowiły koszty następnych okresów sprawozdawczych.  

 

W pozycji długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wykazuje się wartość uzyskanej ochrony patentów i ochrony 

znaków towarowych. Rozliczenie kosztów w czasie dokonywane jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu wprowadzenia danej ochrony patentu lub ochrony znaku do ewidencji księgowej. Ochronę 

patentową i ochronę znaków towarowych wprowadza się do ewidencji na podstawie informacji o uzyskaniu 

prawomocnej ochrony na terytorium danego kraju lub obszaru. Okres rozliczania kosztów ochrony patentowej oraz 

ochrony znaków towarowych jest ustalany indywidualnie na okres nie krótszy niż okres trwania ochrony. Rozliczenie 

kosztów w czasie do czasu trwania prac rozwojowych jest odnoszone w koszty prac rozwojowych. 

 

W pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się koszty niezakończonych prac 

rozwojowych dotyczące testów, prac nad rozwojem technologii i produktu, opracowania oprogramowania oraz 

rozliczenia w czasie kosztów ochrony patentów i opłat za ochronę znaków towarowych. 
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Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się według cen nabycia. Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów dotyczą abonamentów zapłaconych z góry. 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują środki otrzymane z dotacji na sfinansowanie prac rozwojowych. 

Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają pozostałe przychody operacyjne 

proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych kosztów prac rozwojowych. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

wykazuje się w wartości nominalnej, z zachowaniem zasady ostrożności. 

 

16. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości 

zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych. Przejściowe różnice dodatnie powodują zwiększenie 

podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.  

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do 

odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 

zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy 

uwzględnieniu zasad ostrożności. 

 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 

podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego, to jest w roku realizacji różnic 

przejściowych. Rezerwa na podatek dochodowy oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej wykazywane są oddzielnie.  

 

17. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych przelicza się według średniego kursu NBP 

obowiązującego na dzień bilansowy.  

 

Kurs średni NBP wynosił na dzień: 

30.09.2018  4,2714 PLN/EUR 

31.12.2017 4,1709 PLN/EUR 

30.09.2017  4,3091 PLN/EUR 

 

Kurs średni NBP w okresie: 

01.01.2018 do 30.09.2018 4,2537 PLN/EUR 

01.01.2017 do 31.12.2017 4,2447 PLN/EUR 

01.01.2017 do 30.09.2017 4,2566 PLN/EUR 

 

18. Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 

ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. W 

przychodach ze sprzedaży ujmowane są przychody powstające w toku zwykłej działalności operacyjnej tj. przychody ze 

sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów. 

 

Przychody ze sprzedaży produktów i materiałów ujmowane są w momencie dostawy, gdy na nabywcę zostanie 

przeniesione ryzyko i korzyści wynikające z praw własności. Przychody ze sprzedaży wykazuje się w kwotach netto. 

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą abonamentów. Abonamenty opłacone z góry na następne okresy wykazywane 

są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. 
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19. Koszty operacyjne 

Koszty operacyjne są ujmowane w okresie, którego dotyczą. Ewidencja kosztów prowadzona jest w układzie rodzajowym 

i kalkulacyjnym. 

 

20. Podatek dochodowy 

Podatek wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu 

podatku dochodowego jest naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazana w rachunku zysków i strat część 

odroczona stanowi różnice pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek 

okresu sprawozdawczego. 
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2.2 OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

BRASTER Spółka Akcyjna (w dalszej części sprawozdania zwana „Spółka”, „Emitent” lub BRASTER) została utworzona w 

2008 roku przez grupę pięciu naukowców jako spółka celowa dla przeprowadzenia badań przemysłowych 

współfinansowanych z grantu europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 1.4-

4.1, a następnie wdrożenia do produkcji wyniku tych badań. Zespół naukowy BRASTER opracował przełomowy sposób 

zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka, a także stworzył unikalny w skali świata wyrób medyczny do 

domowego, samodzielnego badania piersi – „System Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster - System Braster” (dalej: 

„System”, „System BRASTER”, „Urządzenie”, „Produkt”). W październiku 2016 roku Emitent zakończył etap wdrożeniowy 

polegający na budowie infrastruktury produkcyjnej i rozpoczął sprzedaż Urządzenia na rynku polskim. Następnym 

krokiem milowym w rozwoju Spółki było rozpoczęcie w 2017 roku ekspansji zagranicznej na wybranych rynkach.  

W sierpniu 2018 roku Spółka zakończyła prace nad Urządzeniem medycznym skierowanym bezpośrednio do 

środowiska medycznego - „Braster Pro – system profilaktyki raka piersi” (dalej: „BRASTER Pro”) i rozpoczęła jego 

sprzedaż. 

Tabela nr 1: Podstawowe dane 

Firma: BRASTER S.A. 

Siedziba i adres: ul. Cichy Ogród 7, Szeligi 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Telefon: +48 22 295 03 50 

Poczta elektroniczna: inwestorzy@braster.eu 

Strona internetowa: www.braster.eu 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000405201 

NIP: 521-349-66-48 

REGON: 141530941 

Animator rynku: Dom Maklerski BDM S.A.; Alior Bank - Biuro Maklerskie S.A. 

PKD: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 

dentystyczne (PKD 3250Z) 

Oddziały: Spółka nie posiada oddziałów 

 

BRASTER Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 2 grudnia               

2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu Spółki pod firmą:                        

BRASTER Sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz o zmianie statutu. Zmianę firmy Spółki na obecną tj. BRASTER S.A. 

zarejestrowano w dniu 13 grudnia 2011 roku. Akcje Spółki zostały wprowadzone do obrotu publicznego w 

alternatywnym systemie obrotu NewConnect 20 grudnia 2012 roku. Natomiast od 24 czerwca 2015 roku, akcje Spółki 

notowane są na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z 

klasyfikacją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. BRASTER S.A. został zaklasyfikowany do sektora sprzęt i 

materiały medyczne. 

 

Podstawowy przedmiot działalności Spółki 

BRASTER S.A. jest innowacyjną Spółką telemedyczną, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie 

usług w ramach profilaktyki raka piersi BRASTER. 

 

 

Misją Spółki BRASTER jest dostarczenie wszystkim kobietom na świecie innowacyjnego rozwiązania, które zwiększa 

ich szanse na wykrycie podejrzanych zmian w piersiach i uratowanie życia. 

 

 

mailto:inwestorzy@braster.eu
http://www.braster.eu/
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BRASTER to pierwszy na świecie system telemedyczny, który pozwala wykonać wiarygodne, bezbolesne badanie piersi.  

Wraz z nim oferowana jest usługa polegająca na dostarczeniu użytkownikom wyników automatycznej interpretacji 

badania termograficznego piersi poprzez platformę telemedyczną. 

 

Zgodnie z modelem biznesowym produkt BRASTER skierowany jest zarówno do kobiet jako bezpośrednich 

użytkowniczek, które samodzielnie, w komfortowych, domowych warunkach mogą wykonywać badanie piersi przy 

wykorzystaniu zaawansowanego systemu telemedycznego, jak i do gabinetów medycznych, gdzie lekarz może wykonać 

badanie podczas standardowej wizyty. 

 

Spółka w swoim portfolio produktowym oferuje: 

➢ System BRASTER: urządzenie do badania piersi do użytku domowego oraz  

➢ BRASTER Pro: urządzenie do badania piersi w gabinetach lekarskich. 

System BRASTER: urządzenie do badania piersi do użytku domowego 

System BRASTER to wyrób medyczny, który umożliwia każdej kobiecie samodzielne wykonanie badania piersi w zaciszu 

domowym. Badanie Urządzeniem BRASTER jest bezbolesne, łatwe (aplikacja prowadzi użytkowniczkę krok po kroku), 

wygodne (nie trzeba wychodzić z domu) oraz nie emituje niebezpiecznego promieniowania.  

Poniższy rysunek przedstawia działanie Systemu BRASTER, który skierowany jest do użytku konsumenckiego.  

 

Rysunek nr 1: System BRASTER 

BRASTER Pro: urządzenie do badania piersi w gabinetach lekarskich 

BRASTER Pro to certyfikowane Urządzenie medyczne, które wspiera proces badania piersi w warunkach klinicznych. 

Powyższe Urządzenie zostało stworzone do użytku w trakcie standardowej wizyty pacjentki u lekarza (ginekologa, 

położnika, lekarza pierwszego kontaktu czy medycyny rodzinnej). Badanie wykonane za pośrednictwem BRASTER Pro 

jest niedrogie, łatwo dostępne i jest komplementarne dla badań diagnostycznych takich jak USG piersi czy 

mammografia. 

Poniższy rysunek przedstawia działanie Systemu BRASTER, który skierowany jest do użytku przez środowisko medyczne. 

 

Rysunek nr 2: System BRASTER Pro 
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2.3 OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ 

Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH 

W III kwartale 2018 roku w Spółce miały miejsce zdarzenia, które w sposób znaczący wpłynęły na działalność Emitenta. 

Poniżej Spółka przedstawia najważniejsze z nich. 

 

Rozpoczęcie sprzedaży wyrobu medycznego „Braster Pro – system profilaktyki raka piersi” 

Ważniejszymi zdarzeniami jakie miały miejsce w okresie sprawozdawczym były te, które miały na celu rozpoczęcie 

sprzedaży wyrobu medycznego „Braster Pro – system profilaktyki raka piersi” (dalej: „BRASTER Pro”) zarówno na rynku 

polskim, jak i zagranicznym. Wyrób medyczny BRASTER Pro jest urządzeniem wspierającym wczesną diagnostykę raka 

piersi w gabinecie lekarskim. Badania przeprowadzane jest przez przeszkolony personel medyczny, a jego wykonanie 

ułatwia prosta i wygodna w użyciu aplikacja mobilna. BRASTER Pro wykorzystuje skuteczną, potwierdzoną w badaniach 

obserwacyjnych, technologię ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej. Na podstawie obrazów termograficznych 

algorytmy automatycznej interpretacji (AI) wskazują niebezpieczne zmiany i nieprawidłowości w piersiach.  

 

Opinie płynące zarówno ze środowiska medycznego, jak i zebrane na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy 

doświadczenie, pokazały duże zainteresowanie Systemem BRASTER Pro zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. 

W związku z powyższym Emitent podjął decyzję o zmianie modelu biznesowego. Zakłada on położenie większego 

nacisku na rozwój produktu BRASTER Pro, poprzez zmniejszenie wsparcia marketingowego dla konsumenckiej wersji 

Urządzenia BRASTER. Tym samym rozszerzeniu uległa oferta biznesowa Spółki, która do swojego portfolio 

produktowego wprowadziła Urządzenie medyczne skierowane bezpośrednio do środowiska medycznego.  Obok już 

obecnej na rynku wersji konsumenckiej, Spółka oferować będzie również profesjonalne Urządzenie, które było tworzone 

z myślą o potrzebach lekarzy specjalistów, ginekologów oraz lekarzy pierwszego kontaktu/rodzinnych.  

 

Sprzedaż Systemu BRASTER Pro poprzedzona została wielomiesięcznymi pracami, które miały na celu dostosowanie 

Urządzenia BRASTER dla użytku profesjonalnego. Przeprowadzono szczegółowe badania potrzeb lekarzy w zakresie 

korzystania z Systemu BRASTER. Na podstawie zebranych opinii wprowadzono zmiany w systemie m.in. zmodyfikowano 

oprogramowanie systemu, dostosowano aplikację do zastosowania profesjonalnego, przebudowie uległo również  

„moje konto”, które przemienione zostało w portal dla lekarza. Ponadto sposób prezentacji wyników badań 

przekazywanych pacjentkom, także przystosowano do wersji BRASTER Pro. Poza tym przeprowadzono szkolenie lekarzy 

i opracowano dla nich dedykowany panel edukacyjny, który ma pomóc poszerzyć wiedzę na temat samej termografii 

kontaktowej, jak i działania Urządzenia BRASTER, a także uczy, jak poprawnie analizować termogramy. Prace nad wersją 

BRASTER Pro zakończyły się w czerwcu 2018 roku pozytywnym przejściem oceny zgodności przeprowadzonej przez 

jednostkę notyfikacyjną TÜV NORD Polska wymaganej dla wyrobów medycznych. W sierpniu 2018 roku Emitent 

dokonał zgłoszenia wyrobu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych (dalej: „Urząd”). W związku z brakiem zastrzeżeń ze strony Urzędu, zostały spełnione wszelkie niezbędne 

formalności i Spółka wprowadziła wyrób do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpoczęła procedurę 

zgłoszeniową w krajach Unii Europejskiej, w których jest to wymagane oraz na wybranych rynkach zagranicznych. 

 

W związku z powyższym, Emitent rozpoczął sprzedaż Systemu BRASTER Pro zarówno w Polsce, jak i zagranicą.  

 

Model BRASTER Pro kładzie większy nacisku na sprzedaż, nie samego Urządzenia, ale pakietów badań. Każdej klinice, 

która jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w zakresie prowadzenia wczesnej diagnostyki raka piersi za 

pośrednictwem Urządzenia BRASTER Pro, oferowane jest w/w Urządzenie oraz wybrany pakiet badań. Placówki 

medyczne rozpoczynające współprace zachęcane są przez przedstawicieli BRASTER do wykonania co najmniej jednego 

badania dziennie. Dzięki powyższemu podejściu, to właśnie sprzedaż pakietów badań będzie generować przychody w 

perspektywie kolejnych miesięcy.    
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Aby efektywnie zarządzać posiadanym zespołem i dotrzeć do jak największej liczby placówek na terenie całej Polski, 

przygotowany został szczegółowy harmonogram działań. Zakłada on m.in. przeszkolenie każdej placówki z 

funkcjonowania Systemu BRASTER, a następnie zapewnienie odpowiedniego wsparcia technicznego w pierwszych 

dniach korzystania z Urządzenie BRASTER Pro. Dzięki takiemu podejściu, personel medyczny może przekonać się, że 

Urządzenie BRASTER Pro, to niedrogie, bezpieczne i łatwe w użyciu badanie komplementarne, stanowiące uzupełnienie 

istniejących metod diagnostycznych.  

 

Pozytywny odbiór, przez środowisko lekarzy, wyrobu medycznego BRASTER Pro, w dalszej perspektywie przełoży się 

przede wszystkim na wzrost badań wykonywanych przez poszczególne placówki, jak i liczbę współpracujących z 

Emitentem klinik. 

 

Sprzedaż Systemu BRASTER Pro rozpoczęła się pod koniec III kwartału 2018 roku, tj. 17 sierpnia 2018 roku. Pierwsze 

opinie płynące z rynku są optymistyczne i pokazują duży potencjał modelu profesjonalnego. 

 

W okresie od 17 sierpnia 2018 roku do 31 października 2018 roku, ponad 30 klinik nawiązało współpracę i zakupiło 

Urządzenia oraz łącznie 3 324 pakietów badań w wersji BRASTER Pro. Pierwsze statystki pokazują, że od momentu 

rozpoczęcia sprzedaży do końca października 2018 roku dzienna liczba wykonanych badań wzrosła 3,4 razy. Ponadto 

liczba placówek wykonujących badanie minimum raz dziennie, w tym samym okresie, wzrosła ponad pięciokrotnie. 

 

System BRASTER Pro sprzedawany jest także na rynkach zagranicznych chociażby m.in. w Bułgarii, gdzie spotkał się z 

pozytywnym odbiorem środowiska medycznego. Zespół BRASTER przeprowadził szkolenie personelu medycznego, jak 

w sposób poprawny wykonywać i interpretować badania wykonane Urządzeniem BRASTER Pro. Powyższe szkolenie 

było doskonałą możliwością do zaprezentowania zalet oraz skuteczności działania Systemu BRASTER Pro. Wyniki 

badania Urządzeniem BRASTER zostały porównane z wynikami badań diagnostycznych, takimi jak badanie USG. Efekty 

przeprowadzonych badań oraz merytoryczna dyskusja, dotycząca zaprezentowanej metody i jej miejsca w profilaktyce 

raka piersi, zaowocowały podjęciem dalszej współpracy pomiędzy BRASTER a dystrybutorem w Bułgarii.  

 

Poza tym model System BRASTER będzie również wdrażany przez naszego zagranicznego dystrybutora na rynku 

Ukraińskim. W okresie sprawozdawczym Emitent dokonał rejestracji wyrobu medycznego oraz homologacji radiowej 

BRASTER Pro na tamtejszym rynku. Poza tym zostało przeprowadzone szkolenie zagranicznego Dystrybutora w zakresie 

obsługi i sprzedaży Urządzenia BRASTER.  

 

Dodatkowo Emitent zawarł umowy z zagranicznymi dystrybutorami na sprzedaż Systemu BRASTER m.in. na Węgrzech, 

czy w RPA. Należy jednak pamiętać, iż podpisanie umowy dystrybucyjnej to dopiero pierwszy etap umożliwiający 

komercjalizację Urządzenia BRASTER na danym rynku zagranicznym. W chwili obecnej w zależności od rynku trwają 

m.in. prace związane z rejestracją Urządzenie BRASTER na danym rynku lub uzgadniane są szczegóły dot. działań 

marketingowych oraz Public Relations.  

 

Certyfikacja Produktów BRASTER 

W okresie sprawozdawczym Emitent prowadził procesy rejestracyjne Systemu BRASTER na wyselekcjonowanych 

wcześniej rynkach, takie jak: 

✓ prowadzenie prac związanych z rejestracją Systemu BRASTER w Brazylii – pozytywne przejście audytu miejsca 

wytwarzania zgodnie z wymaganiami INMETRO (certyfikat został wystawiony w dniu 26 kwietnia 2018 roku). 

Emitent zakończył certyfikację bezpieczeństwa – CB Scheme w TÜV Rheinland (certyfikat został wystawiony w 

dniu 2 maja 2018 roku). Aplikacja rejestracyjna została złożona do brazylijskiego urzędu ANVISA w dniu 27 

czerwca 2018 roku. Obecnie trwa rozszerzenie zakresu certyfikatu INMETRO oraz aplikacji do ANVISA o 

rejestrację wyrobu BRASTER Pro; 
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✓ Indie – została zakończona certyfikacja radiowa dla urządzenia BRASTER Pro przez Ministry of Communications 

& IT (Emitent uzyskał Equipment Type Approval, ETA, certyfikat został wydany w dniu 29 września 2018 roku);  

✓ uzyskanie rejestracji wyrobu medycznego i homologacji radiowej BRASTER Pro na Ukrainie; 

✓ rozpoczęcie procesu rejestracji BRASTER Pro i Systemu BRASTER w Urugwaju. 

 

Uchwalenie programu motywacyjnego  

W dniu 8 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „NWZ”), przyjęło program motywacyjny 

obejmujący lata 2018-2021 (dalej: „Program Motywacyjny”) skierowany do kadry zarządzającej Spółki oraz jej 

kluczowych pracowników. Celem realizacji Programu jest stworzenie mechanizmów wpływających na zwiększenie 

wartości Spółki oraz wzrost jej wartości rynkowej. Warunkiem realizacji Programu będzie spełnienie wskazanych przez 

Spółkę kryteriów lojalnościowych oraz jakościowych. 

 

Program Motywacyjny zakłada jego realizacje poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 

akcji emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Warranty emitowane będą 

nieodpłatnie, w formie materialnej jako papiery wartościowe imienne. 

 

Projekt zakłada wyemitowane 400 000 nowych akcji serii J. Cena emisyjna nowych papierów ma wynieść 7,62 zł. Jest to 

średnia arytmetyczna kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji sesyjnych Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018 roku. Warranty uprawniające 

do objęcia nowych akcji będą wydawane Członkom Zarządu oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Maksymalna liczba 

warrantów przeznaczonych do objęcia przez cały okres obowiązywania programu to 400.000 sztuk, w tym 300.000 sztuk 

warrantów subskrypcyjnych będzie przeznaczonych dla Członków Zarządu.  

 

W związku z przyjęciem Uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 lipca 2018 roku, zmienioną 

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2018 roku, Programu Motywacyjnego 

dla Członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki, a także mając na uwadze jego założenia, stanowiące 

Załącznik nr 1 do przywołanych uchwał Walnego Zgromadzenia, przedłożono Członkom Zarządu Spółki oraz 

wskazanym kluczowym pracownikom Spółki propozycję przystąpienia do w/w Programu na warunkach określonych 

Załącznikiem nr 1 do w/w Uchwały nr 4, opublikowanym raportem ESPI numer 27/2018/ESPI. Zgodnie z otrzymaną 

informacją wszyscy Członkowie Zarządu oraz wskazani kluczowi pracownicy odmówili przystąpienia do Programu 

Motywacyjnego na zaproponowanych warunkach. Informacja została przekazana w raportach bieżących nr 

27/2018/ESPI z dnia 8 sierpnia 2018 roku oraz nr 38/2018/ESPI z dnia 10 października 2018 roku.  

 

Rozpoczęcie przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój BRASTER S.A. 

Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój BRASTER S.A. 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Emitenta rozważa różne opcje strategiczne. Przegląd ten ma na 

celu wybór optymalnego wariantu dalszego rozwoju Emitenta i realizację przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju do 

2021 roku. Realizując powyższy przegląd Emitent oszacował, iż realizacja celów strategicznych Spółki wymaga 

pozyskania środków w wysokości około 50 mln PLN. Pozyskane środki umożliwią Spółce m.in. przeprowadzenie 

ekspansji zagranicznej produktów BRASTER skierowanych zarówno do użytku konsumenckiego, jak i profesjonalnego. 

W celu realizacji powyższego planu niezbędne jest poniesienie wydatków w szczególności na zwiększenie mocy 

sprzedażowych, rozbudowę infrastruktury informatycznej, dostosowanie całego Systemu BRASTER do wymogów 

poszczególnych rynków, przeprowadzenie procedur certyfikujących, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii 

marketingowych oraz innych działań promocyjnych, a także utrzymanie zdolności operacyjnych Spółki. Emitenta w 

całym procesie związanym z pozyskaniem finansowania wspiera doradca finansowy Cukierman&Co. Investment House 

Ltd. z siedzibą w Izraelu. O powyższym zdarzeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26/2018/ESPI z dnia               

7 sierpnia 2018 roku oraz 30/2018/ESPI z dnia 21 sierpnia 2018 roku.  
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Sprzedaż Urządzeń BRASTER do Benefit Systems S.A. 

W dniu 26 września 2018 roku Spółka sprzedały 100 sztuk Urządzeń BRASTER oraz 100 pakietów badań zawierających 

każdy po 12 badań, w ramach współpracy z firmą Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Benefit”). 

Urządzenia i badania zostały przekazane pracownikom Benefit w ramach inicjatywy Be-Healthy, promującej zdrowy i 

aktywny tryb życia wśród zatrudnionych kobiet. Sprzedaż Urządzeń do Benefit potwierdza, że rynek polski otwiera się 

na telemedycynę i że w perspektywie kolejnych lat ta gałąź opieki medycznej może zyskiwać coraz więcej zwolenników. 

O powyższym zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym numer 33/2018/ESPI z dnia 27 września 2018 roku. 

 

Podpisanie Aneksu do Umowy o kredyt inwestycyjny   

W dniu 22 sierpnia 2018 roku (w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2016/ESPI z dnia 13 grudnia 2016 roku) został 

podpisany Aneks nr 1 do Umowy o kredyt inwestycyjny (dalej: „Aneks”), który został zawarty przez Spółkę z Bankiem 

Spółdzielczym w Łosicach z siedzibą w Łosicach (dalej: „Bank”). Kredyt w kwocie 1.300.000 PLN, o którym mowa powyżej 

został zawarty w celu sfinansowania części ceny zakupu nieruchomości przez Spółkę i został zawarty na okres 60 

miesięcy, z terminem jego spłaty do dnia 31 grudnia 2021 roku.  Przedmiotem Aneksu jest zmiana terminu spłaty 

zaciągniętego kredytu. Zgodnie z zapisami Aneksu kredyt został zawarty na okres 33 miesięcy, tj. od dnia                              

12 grudnia 2016 roku do 30 września 2019 roku. Ostateczny termin spłaty kredytu, odsetek i innych należności 

przypadać będzie na dzień 30 września 2019 roku. Pozostałe warunki Umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 12 grudnia 

2016 roku pozostają bez zmian. Informacja została przekazana w raportach bieżących nr 52/2016/ESPI z dnia 13 grudnia 

2016 roku oraz 31/2018/ESPI z dnia 22 sierpnia 2018 roku.  

 

Decyzja Urzędu Patentowego o przyznaniu patentu 

Emitent otrzymał informację o udzieleniu przez Urząd Patentowy w RP patentu na wynalazek pt.: „Urządzenie do kontroli 

kalibracji termochromowych matryc ciekłokrystalicznych, sposób kontroli kalibracji termochromowych matryc 

ciekłokrystalicznych oraz zastosowanie urządzenia do kontroli kalibracji termochromowych matryc ciekłokrystalicznych” 

– oznaczony numerem urzędowym: P.409 449. Warunkiem udzielenia powyższego patentu jest wniesienie stosownej 

opłaty urzędowej do dnia 21 listopada 2018 roku. Emitent taką opłatę uiścił. 

 

Zmiany w składzie osobowym Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Z dniem 11 sierpnia 2018 roku Edward Mojeścik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu pozostając w 

Spółce na stanowisku Commercial & Strategy Director BRASTER S.A. Informacja przekazana w raporcie bieżącym numer 

32/2018/ESPI z dnia 12 września 2018 roku.    

 

W dniu 28 września 2018 roku Krzysztof Rabiański złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na 

dzień 1 października 2018 roku. Krzysztof Rabiański pozostaje na stanowisku Dyrektora Finansowego BRASTER S.A. i 

tym samym dalej będzie koordynował proces związany z przeglądem opcji strategicznych, którego celem jest wybór 

optymalnego wariantu wspomagającego dalszy rozwoju Emitenta. Informacja przekazana raportem bieżącym                   

nr 35/2018/ESPI z dnia 28 września 2018 roku.  

 

Z dniem 28 września 2018 roku Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej BRASTER S.A. Jako powód rezygnacji podał inne obowiązki zawodowe. Informacja przekazana raportem 

bieżącym nr 36/2018/ESPI z dnia 28 września 2018 roku.  

 

INNOMED 

Emitent w okresie sprawozdawczym kontynuował realizację umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju                     

(dalej: „NCBiR”) na realizację Projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester BRASTER 

przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania 

porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi” w ramach 
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programu INNOMED (dalej: „INNOMED”). Powyższy Projekt Spółka realizuje wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim – 

Collegium Medicum (dalej: „UJCM”). W ramach Projektu Spółka rozbuduje bazę obrazów termograficznych, na 

podstawie, której stworzy algorytmy do analizy obrazów i komputerowego wspomagania diagnostyki. UJCM 

odpowiedzialny jest za przeprowadzenie na grupie ponad 2 000 kobiet badań potwierdzających skuteczność 

ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej.  

 

W okresie sprawozdawczym kontynuowano rekrutację pacjentek. Na dzień 12 listopada 2018 roku do badania zostało 

włączonych 3 000 kobiet i tym samym została zakończona rekrutacja pacjentek do badania INNOMED. Poza tym w 

trakcie okresu sprawozdawczego zamknięta została rekrutacja grupy A czyli pacjentek w wieku 18-49 lat, u których 

wykonano USG piersi i u których kategoria końcowej oceny badania wg. skali BI-RADS wyniosła 4b, 4c lub 5. Zebrany w 

trakcie badania materiał umożliwi Spółce poprawę istniejących algorytmów wykorzystywanych do analizy 

termogramów, a tym sam przyczyni się do udoskonalenia Urządzenia. W chwili obecnej trwa komplementacja wyników 

badań (w tym oczekiwane są m.in. wyniki biopsji) oraz ich analiza. Realizacja projektu INNOMED ma się zakończyć do 

dnia 31 grudnia 2018 roku. 

 

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – wznowienie obrad w dniu 3 lipca 2018 roku oraz 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 sierpnia 2018 roku 

W dniu 3 lipca br., w związku ze wznowieniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2018 roku, 

zostały podjęte uchwały w przedmiocie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej III kadencji oraz 

przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej, w przedmiocie ustanowienia w Spółce Programu 

Motywacyjnego, oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii F.  

 

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz Spółki reprezentujący Otwarty Fundusz Emerytalny 

PZU „Złota Jesień” zgłosił wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: „NWZ”), które 

swoim porządkiem obrad obejmować miało m.in. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału 

zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w przedmiocie zmiany §7B Statutu 

Spółki poprzez wprowadzenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz przyjęcia tekstu jednolitego 

Statutu Spółki (powyższe uchwały nie zostały podjęte na ZWZ w dniu 3 lipca 2018 roku). NWZ odbyło się w dniu 8 

sierpnia 2018 roku i podjęło wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie. Informacja została 

przekazana w raporcie bieżącym nr 27/2018/ESPI z dnia 8 sierpnia 2018 roku. 

 

Zdarzenia mające miejsce po dniu bilansowym 

Rejestracja Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki 

Już po dniu bilansowym tj. 2 października 2018 roku Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu z dniem 20 września 

2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii J o łącznej liczbie 

nie większej niż 400.000 i wartości nominalnej 0,10  każda. 

Wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 40.000 PLN. 

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowano na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2018 roku. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest 

przyznanie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii F praw do objęcia akcji na okaziciela serii J Spółki, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda akcja, z wyłączeniem prawa poboru. 

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż Sąd rejestrowy zarejestrował następujące zmiany treści Statutu Spółki: 

a) na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2018 roku 

dodano w "§5 ust. 1" statutu Spółki pkt 47 w następującym brzmieniu:  
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„47. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach                           

(PKD 47.42.Z.).” 

b) na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2018 roku 

uchylono dotychczasowe brzmienie "§7b" statutu Spółki i nadano mu nowe, następujące brzmienie:  

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) i 

dzieli się na nie więcej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 

0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych 

serii F wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane nie później niż w terminie 5 

lat od daty przydzielenia warrantów osobom uprawnionym.”  

c) na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2018 roku 

uchylono dotychczasowe brzmienie "§12 ust. 5" statutu Spółki i nadano mu nowe, następujące brzmienie:  

„Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi 

lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. Przez interesy konkurencyjne i 

podmioty konkurencyjne rozumie się w szczególności interesy lub podmioty związane z opracowaniem i 

produkcją jakichkolwiek testów lub urządzeń do diagnostyki piersi u kobiet.”  

d) na podstawie uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2018 roku: 

i. uchylono dotychczasowe brzmienie "§23 ust. 3 pkt vi." statutu Spółki i nadano mu nowe, następujące 

brzmienie:  

„udzielanie zgody na zawarcie bądź zmianę umów z:  

a. podmiotem dominującym w stosunku do Spółki, jednostką podporządkowaną wobec podmiotu 

dominującego albo współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, 

krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą 

związaną z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotem, w którym jedna z tych osób jest 

podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą,  

b. innym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 

a także jednostką od niego zależną lub podmiotem, w którym jest osobą zarządzającą, z 

wyłączeniem zawierania umów objęcia akcji Spółki,  

c. jednostką podporządkowaną wobec Spółki,  

d. osobą pełniącą obowiązki członka Zarządu, będącą członkiem Zarządu, prokurentem, 

kuratorem Spółki, członkiem zarządu komisarycznego, członkiem Rady Nadzorczej, jej 

współmałżonkiem lub osobą pozostającą z nią we wspólnym pożyciu, krewnym i powinowatym 

do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, a także podmiotem, w tym spółką 

handlową, w stosunku, do którego jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą 

zarządzającą” 

ii. w "§23 ust. 3 " statutu Spółki dodano pkt xiv. w następującym brzmieniu:  

„podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia ziszczenia się warunków dla wypłaty premii w 

odniesieniu do doradców Spółki, pełniących w przeszłości funkcje w Zarządzie Spółki jak również w 

odniesieniu do spółek, w stosunku do których podmiotem dominującym bądź osobą zarządzającą jest 

były bądź obecny członek Zarządu Spółki, przy czym spółką zależną może być również spółka osobowa.”  

 

Zmniejszenie przez akcjonariusza udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów 

W dniu 11 października 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.), zgodnie z którym Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 

z siedzibą w Warszawie poinformowało, iż w wyniku transakcji przeprowadzonych na rynku regulowanym w dniach 8 

października 2018 roku oraz 9 października 2018 roku łączny udział funduszy zarządzanych i reprezentowanych przez 
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wskazane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5%. Informacja 

przekazana raportem bieżącym numer 39/2018/ESPI z dnia 11 października 2018 roku. 

 

Zwołanie NWZ na dzień 26 listopada 2018 roku 

Emitent w dniu 29 października 2018 roku zwołał na dzień 26 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki. Zgodnie z porządkiem obrad procedowane będą m.in. uchwały dotyczące: podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji akcji serii K oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K, zmiany 

paragrafu 7 Statutu Spółki, oraz powołania nowego Członka Razy Nadzorczej, jak i przyznania mu wynagrodzenia. 

Informacja została przekazana raportem bieżącym nr 40/2018/ESPI z dnia 29 października 2018 roku.  

 

Nominacja do prestiżowej nagrody DesignEuropa Awards 

Spółka BRASTER wzięła udział w drugiej edycji Konkursy DesignEuropa Awards, który organizowany jest przez Urząd 

Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej: „EUIPO”). Powyższy konkurs wyróżnia doskonałości w zakresie 

wzornictwa i zarządzania wzorami wśród właścicieli zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (dalej: „ZWW”). Jego 

celem jest uhonorowanie przedsiębiorstw i projektantów, którzy wprowadzili wyróżniające się wzory na rynek, 

korzystając ze wsparcia zarejestrowanych wzorów wspólnotowych i ochrony z nim związanej. Już po dniu bilansowym 

tj. 8 października 2018 roku EUIPO ogłosiło, iż BRASTER znalazł się w gronie czterech finalistów w kategorii „Małe i 

powstające przedsiębiorstwa”. Jury doceniło przyjazne dla użytkowania funkcje produktu i nowoczesne wzornictwo. 

Zwycięzca zostanie ogłoszony 27 listopada 2018 roku podczas ceremonii wręczenia nagród DesignEuropa Awards w 

Warszawie.  

 

Oszacowania linii technologicznej pod ustanowienie zabezpieczenia pod obligacje  

Emitent podjął stosowne kroki mające na celu zabezpieczenie wierzytelności wynikających z Obligacji serii A poprzez 

ustanowienie zastawu cywilnego na kluczowych maszynach i urządzeniach linii technologicznej do produkcji matryc 

ciekłokrystalicznych. Zgodnie z warunkami Emisji Obligacji zastaw powinien zostać ustanowiony do dnia 15 marca 2019 

roku poprzez stosowny wpis do rejestru zastawu. Zastaw rejestrowy na Przedmiocie zastawu zostanie ustanowiony na 

podstawie odpowiedniej umowy zastawu rejestrowego zawartej przez Emitenta z Administratorem zastawu, nie 

wcześniej niż 30 listopada 2018 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. Wniosek o wpis zastawu 

rejestrowego zostanie złożony przez Emitenta w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zastawu rejestrowego.  

 

Zgodnie z Warunkami Emisji Emitent podjął czynności zmierzające do ustanowienia zastawu rejestrowego. Już po dniu 

bilansowym dokonał oszacowania środków trwałych stanowiących linię produkcyjną matryc ciekłokrystalicznych. 

Kolejnym krokiem będzie podpisanie stosownej umowy rejestrowej, a następnie złożenie wniosku o wpis zastawu 

rejestrowego.  

 

2.4 OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCYCH ZNACZĄCY 

WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające wpływ na uzyskane 

przez Spółkę wyniki finansowe. 

 

2.5 OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA W 

PREZENTOWANYM CZASIE 

Ze względu na etap rozwoju Spółki, nie występuje sezonowość ani cykliczność działalności. 
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2.6 KWOTA I RODZAJ POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA KAPITAŁ WŁASNY, WYNIK NETTO 

LUB PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WARTOŚĆ LUB 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły w/w pozycje, które byłby nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub 

częstotliwość. 

 

2.7 INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO 

UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU 

 

Zapasy Produktów gotowych i towarów 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

Materiały 409 468 491 

Półprodukty i produkty w toku 131 150 182 

Produkty gotowe 375 13 12 

Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych w magazynie -207 -12 -11 

Wartość WG pomniejszona o odpis aktualizujący 168 1 1 

Towary 674 451 426 

Odpis aktualizujący wartość towarów w magazynie - -262 -208 

Wartość towarów pomniejszona o odpis aktualizujący 674 189 218 

Zaliczki na towary i usługi 4075 4197 4339 

Zapasy razem 5 457 5 005 5 231 

 

Na kwotę zaliczek na towary i usługi składają się głównie zaliczki udzielone firmie Rosti w wysokości 4 075 tys. PLN, 

które są przeznaczone na zakup surowców i komponentów do produkcji Urządzeń. Ze względu na krótką historię 

współpracy, globalni producenci np. elektroniki wymagają przedpłat przed dostawą. 

 

2.8 INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, 

RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW 

ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW 

W okresie sprawozdawczym aktywa finansowe, rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inne 

rzeczowe aktywa trwałe nie wymagały przeszacowania. Nie wystąpiła konieczność tworzenia odpisów aktualizujących 

ani odwracania takich zapisów. 

 

2.9 INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERWY 

W okresie III kwartału 2018 roku wykorzystano rezerwę w wysokości 35 tys. PLN na badanie sprawozdanie finansowego 

za 2017 rok. Zawiązano rezerwę na 15 tys. PLN na przegląd sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku. 

 

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

a) stan na początek okresu 35 20 20 

b) zwiększenia z tytułu: 15 50 - 

 - rezerwa na usługi doradcze 15 50 - 

 - rezerwa na usługi inne - - - 

 - rezerwa na zobowiązania sporne - - - 

c) wykorzystanie z tytułu: 35 35 20 

 - rezerwa na usługi doradcze 35 35 20 

 - rezerwa na zobowiązania sporne - - - 

d) rozwiązanie rezerwy z tytułu: - - - 

 - rezerwa na usługi doradcze sporne - - - 

e) stan na koniec okresu 15 35 - 
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2.10 INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

Na dzień 30 września 2018 roku rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 3 tys. PLN, natomiast 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiły 254 tys. PLN. 

 

2.11 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 

W III kwartale 2018 Emitent realizował zakupy rzeczowych aktywów trwałych na łączną kwotę 27 tys. PLN. 

 

2.12 INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH AKTYWÓW 

TRWAŁYCH 

Na dzień 30 września 2018 roku nie wystąpiły znaczące zobowiązania poza opisanymi w niniejszym sprawozdaniu. 

 

2.13 INFORMACJA O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 

 

2.14 WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW 

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono błędów w poprzednich okresach. Nie zaszła konieczność dokonywania 

korekt. 

 

2.15 INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN SYTUACJI GOSPODARCZEJ I WARUNKÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, 

KTÓRE MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA WARTOŚĆ GODZIWĄ AKTYWÓW FINANSOWYCH I ZOBOWIĄZAŃ 

FINANSOWYCH JEDNOSTKI, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY TE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA SĄ UJĘTE W WARTOŚCI 

GOSPODARCZEJ CZY W SKORYGOWANEJ CENIE NABYCIA 

Nie nastąpiła zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności mająca wpływ na wartość godziwą 

aktywów Spółki. 

2.16 INFORMACJE O NIESPŁACENIU KREDYTU LUB POŻYCZEK LUB NARUSZENIU ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ 

UMOWY KREDYTU LUB POŻYCZKI, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO NIE PODJĘTO ŻADNYCH DZIAŁAŃ 

NAPRAWCZYCH DO KOŃCA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano niespłaconych kredytów lub pożyczek ani naruszeń istotnych postanowień 

umowy kredytu lub pożyczki. W III kwartale 2018 roku Emitent spłacał kredyty zaciągnięte w roku obrotowym 2016.  

 

Tabela nr 2: Zestawienie umów pożyczek i kredytów obowiązujących w Spółce na dzień 30 września 2018 roku 

Rodzaj 

Umowy 

Rodzaj i wysokość stopy 

procentowej 

Kwota kredytu/ 

pożyczki (w tys.) 

Termin obowiązywania Saldo na dzień 30 

września 2018 r. (w tys.) 

Kredyt 

Inwestycyjny 

WIBOR 3M + marża Banku 1.300 12.12.2016 – 30.09.2019 975 

Kredyt 

obrotowy 

Według zmiennej stopy 

procentowej 

1.000 12.12.2016 – 31.12.2019 417 

 

Spłata rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego, zgodnie z podpisanym z bankiem Aneksem do Umową trwa od dnia   

1 marca 2018 roku. Okres spłaty kredytu inwestycyjnego został określony na dzień 30 września 2018 roku. Okres spłaty 

kredytu obrotowego pozostał bez zmian. 
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2.17 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

W okresie sprawozdawczym Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż 

rynkowe. 

 

2.18 W PRZYPADKU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ-INFORMACJA O 

ZMIANIE SPOSOBU JEJ USTALANIA 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła zmiana sposobu ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych. 

 

2.19 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU ZMIANY CELU LUB 

WYKORZYSTANIU TYCH AKTYWÓW 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła zmiana klasyfikacji aktywów finansowych. 

 

2.20 INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała emisji. 

 

2.21 INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPŁACONEJ DYWIDENDY, ŁĄCZNIE I W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z 

PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE I UPRZYWILEJOWANE 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie deklarowała wypłaty ani nie wypłacała dywidendy. 

 

2.22 WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO KWARTALNE SKRÓCONE 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIE UJĘTE W TYM SPRAWOZDANIU A MOGĄCE W ZNACZĄCY SPOSÓB 

WPŁYNĄĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA 

Dodatkowych istotnych czynników, oprócz tych opisanych w punkcie 2.3 Emitent nie dostrzega. 

 

2.23 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE 

NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO 

W prezentowanym okresie nie wystąpiły zmiany zobowiązań warunkowych ani aktywów warunkowych. 

 

2.24 INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ 

I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA 

Dodatkowych istotnych czynników, oprócz tych opisanych w punkcie 2.3 niniejszego sprawozdania Emitent nie 

dostrzega. 

 

2.25 DODATKOWE NOTY DO POZYCJI BILANSOWYCH I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

 

Nota 1. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  

 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

        

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 619 617 648 

oprogramowanie kontroli wizyjnej - - - 

licencje - - - 

system telemedyczny 133 133 - 

LOGO - - - 

system bazy danych SYSMED - 31 - 

platforma e-commerce - 26 333 
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aplikacja konsumencka 486 427 315 

Zaliczkowana ochrona znaków i patentów 311 357 348 

Patent 050004 17 56 48 

Patent 050005 18 31 32 

Patent 050990 57 50 50 

Patent 064445 45 45 45 

znak towarowy CTM012122172 49 49 49 

znak towarowy Z 412900 7 7 7 

znak towarowy Z 412901 58 58 57 

znak towarowy Z 412902 60 61 60 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne razem: 930 974 996 

 

W pozycji Zaliczkowa ochrona znaków i patentów są wykazane między innymi opłaty na ochronę patentową i ochronę 

znaków towarowych, które są związane z pracami rozwojowymi finalnej wersji urządzenia BRASTER Tester, na podstawie 

kosztów poniesionych na uzyskanie ochrony w poszczególnych krajach lub obszarach. Do czasu uzyskania ochrony 

znaku lub patentu koszty te są wykazywane w zaliczkach na wartości niematerialne i prawne. Wartość uzyskanej ochrony 

patentów i znaków towarowych powiązanych z pracami rozwojowymi (uzyskanie ochrony znaków towarowych np. 

BRASTER Tester, które będą związane z komercyjną wersją produktu) jest przenoszona na długoterminowe rozliczenia 

okresowe kosztów. 

 

Lista praw ochronnych do patentów i znaków towarowych: 

• patent 050004 - „Ciekłokrystaliczna emulsja typu olej w wodzie i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej 

emulsji” (ang.: „Liquid – crystal emulsion oil in water type and a preparation method of the liquid – crystal 

emulsion”); 

• patent 050005 - „Mieszanina związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz 

ich zastosowanie" (ang.: „Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-crystal mixtures and their 

use”); 

• patent 0500990 - „Zestaw trzech mieszanin ciekłokrystalicznych i jego zastosowanie do wykrywania anomalii 

termicznych oraz sposób diagnozowania tych anomalii” (ang.: „A device for imaging, recording and saving 

thermographic image, a system of three liquid crystal used by this device and its application for the detection of 

thermal anomalies, and method of diagnostinc these anomalies”); 

• patent 064445 - „Urządzenie do kontroli kalibracji termochromowych matryc ciekłokrystalicznych, sposób 

kontrolii kalibracji termochromowych matryc ciekłokrystalicznych oraz zastosowanie urządzenia do kontroli 

kalibracji termochromowych matryc ciekłokrystalicznych” (ang.: „A device for controlling the calibration of 

thermochromic liquid crystal matrices and the use of said device to control the calibration of thermochromic 

liquid crystal matrices”). 

• Znak Towarowy Z.412900 - BREAST LIFE TESTER 

• Znak Towarowy Z.412901 - BRASTER SCANNER 

• Znak Towarowy Z.412902 - BRASTER TESTER 

• Znak Towarowy CTM 012122172 - BRASTER BREAST LIFE TESTER 

 

 

           Nota 2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 

 

W pozycji tej jest wykazywana wartość uzyskanej już ochrony patentów i znaków towarowych powiązanych z pracami 

rozwojowymi.  
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Ochrona patentów i znaków towarowych 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

Patent 050004 348 329 334 

Patent 050005 368 349 356 

Patent 050030 42 44 45 

znak towarowy CTM012122172 50 57 60 

znak graficzny CTM014794671 68 75 78 

znak towarowy Z 412900 2 2 2 

znak towarowy Z 412901 25 28 30 

znak towarowy Z 412902 24 27 28 

koszty innych okresów 2 3 3 

Ochrona patentów i znaków towarowych przyznana razem: 929 914 936 

 

Nota 3.  Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 

świadczeń 

 

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

- podatek VAT 595 1 013 1 211 

- należności z tytułu zaliczki od PARP - - - 

- należności z tytułu rozliczenia dotacji od NCBiR INNOMED  -  -  - 

Razem 595 1 013 1 211 

 

Nota 4. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

środki na bieżących rachunkach bankowych 49 37 35 

inne środki pieniężne 9867 25 071 31 002 

Razem 9 916 25 108 31 037 

  

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych: 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

- środki pieniężne na rachunkach bankowych bieżących 49 37 35 

- środki pieniężne na rachunku dotacji z NCBIR Innotech - - - 

- środki pieniężne na rachunku dotacji z NCBIR INNOMED - - - 

- środki pieniężne na rachunku dotacji PARP - - - 

Razem: 49 37 35 

 

W tabeli powyżej w pozycji środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wykazane są otrzymane przez Spółkę 

zaliczki na realizację projektów dofinansowywanych z PARP i NCBIR. 

 

W pozycji inne aktywa pieniężne wykazano środki własne Spółki znajdujące się na koniec okresu sprawozdawczego na 

lokatach bankowych wraz z odsetkami naliczonymi do dnia bilansowego. 

 

 Nota 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym: 5 709 5 396 560 

 - ubezpieczenia 5 93 4 

 - domeny internetowe - - 1 

 - koszty innych okresów 5 513 76 
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 - prace rozwojowe  23 545 479 

 - środki przekazane Collegium Medicum UJ 5 676 4 245 - 

Razem 5 709 5 396 560 

 

             Nota 6. Inne rozliczenia międzyokresowe 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 30.09.2018 31.12.2017  30.09.2017 

Długoterminowe 5 297 5 242 4 990 

Krótkoterminowe 5 821 4 845 516 

Abonamenty zapłacone za 24 m-ce 65 200 165 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanej dotacji 

na realizację projektu INNOMED ze środków NCBiR 
5 676 4 565 318 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu otrzymanej zaliczki 

na realizację projektu BREASTLIFE ze środków europejskich (PARP) 
80 78 33 

Razem krótko i długoterminowe 11 118 10 085 5 506 

 

             Nota 7. Koszty operacyjne według rodzaju 

 

Koszty według rodzaju: 

01.01.2018-

30.09.2018 

01.01.2017-

31.12.2017 

01.01.2017-

30.09.2017 

a) amortyzacja  2 301 4 238 3 182 

b) zużycie materiałów i energii 647 848 601 

c) usługi obce 5 599 8 977 6 232 

d) podatki i opłaty 282 561 433 

e) wynagrodzenia 5 010 5 373 4 167 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 779 1 312 707 

g) pozostałe koszty rodzajowe 903 2 675 2 000 

 - podróże służbowe 170 487 334 

 - reprezentacja i reklama 606 2 046 1 452 

 - pozostałe 127 142 214 

Koszty według rodzaju razem: 15 521 23 984 17 322 

Zmiana stanu zapasów, -1 603 -2 296 -1 673 

Koszty sprzedaży -2 226 -4 831 -3 542 

Koszty ogólnego zarządu -11 421 -16 587 -11 855 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 271 270 252 

 

             Nota 8. Należności długoterminowe 

 

Należności długoterminowe 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

- kaucje 81 87 87 

- dotacje przekazane UJ 5 676 4 246 3 517 

Razem: 5 757 4 333 3 604 

 

W sprawozdaniu na 31 grudnia 2017 roku i 30 września 2018 roku w pozycji należności długoterminowe nie wykazują 

wartości dotacji przekazanej do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należności z tytułu przekazanej dotacji są obecnie 

wykazywane w pozycji Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 
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             Nota 9. Zobowiązania krótko terminowe inne 

 

Zobowiązania krótkoterminowe inne 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

- zobowiązania wobec PARP - - 3 914 

- zobowiązania z tytułu zakupu środków trwałych - - - 

- pozostałe 4 - - 

Razem: 4 - 3 914 

 

             Nota 10. Aktywa obrotowe - zapasy 

 

Aktywa obrotowe 30.09.2018 30.06.2018 31.12.2017 30.09.2017 

ZAPASY 5 457 5 184 5 005 5 231 

1. Materiały 409 385 468 491 

 2. Półprodukty i produkty w toku 131 131 150 182 

 3. Produkty gotowe 168 1 1 1 

 4. Towary 674 568 189 218 

 5. Zaliczki na dostawy 4 075 4 099 4 197 4 339 

Wzrost nakładów poniesionych m.in. na materiały i wzrost wartości towarów wynika z faktu, iż w III kwartale 2018 roku 

zakupiono materiały i wyprodukowano Urządzenia BRASTER Pro, skierowane do środowiska medycznego.  

 

             Nota 11. Zobowiązania długoterminowe 

 

Zobowiązania długoterminowe 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

Wobec pozostałych jednostek 83 11 025 11 123 

a) kredyty i pożyczki 83 1 308 1 473 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - 9 717 9 650 

 

Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 do Umowy o kredyt inwestycyjny, który został zawarty z bankiem Spółdzielczym 

w Łosicach z siedzibą w Łosicach w dniu 22 sierpnia 2018 roku, zmianie uległ termin spłaty kredytu. Zgodnie z zapisami 

Aneksu spłata w/w kredytu ma nastąpić do dnia 30 września 2019 roku. W związku z powyższym kredyt inwestycyjny 

stał się kredytem krótkoterminowym i został wykazany w zobowiązaniach krótkoterminowych.   

 

             Nota 12. Zobowiązania krótkoterminowe 

 

Zobowiązania krótkoterminowe 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2017 

2. Wobec pozostałych jednostek 12 721 3 326 6 187 

a) kredyty i pożyczki 1 308 658 577 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 10 629 788 792 

c) inne zobowiązania finansowe - - - 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 610 1 685 708 

- do 12 miesięcy 610 1 685 708 

- powyżej 12 miesięcy - - - 

e) zaliczki otrzymane na dostawy - - - 

f) zobowiązania wekslowe - - - 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 165 190 191 

h) z tytułu wynagrodzeń  5 5 5 

i) inne  4 - 3 914 
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Zgodnie z podpisanym Aneksem nr 1 do Umowy o kredyt inwestycyjny, który został zawarty z bankiem Spółdzielczym 

w Łosicach z siedzibą w Łosicach w dniu 22 sierpnia 2018 roku, zmianie uległ termin spłaty kredytu. Zgodnie z zapisami 

Aneksu spłata w/w kredytu ma nastąpić do dnia 30 września 2019 roku. W związku z powyższym kredyt inwestycyjny 

stał się kredytem krótkoterminowym i został wykazany w zobowiązaniach krótkoterminowych.   

 

             Nota 13. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

 

  WYSZCZEGÓLNIENIE 
01.07.2018-

30.09.2018 

01.01.2018-

30.09.2018 

01.07.2017-

30.09.2017 

01.01.2017-

30.09.2017 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej       

I Zysk/ strata netto -4 675 -15 205 -5 930 -17 932 

II Korekty razem: 535 2 235 -3 747 -5 668 

1 Amortyzacja 793 2 301 1 052 3 182 

2 Zyski/ Straty z tytułu różnic kursowych - - - - 

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 307 - - 

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - - - 

5 Zmiana stanu rezerw -7 -46 -4 -12 

6 Zmiana stanu zapasów -273 -452 -201 219 

7 Zmiana stanu należności -74 398 -352 -2 618 

8 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem 

pożyczek i kredytów) 
-222 -972 -4 500 -6 331 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 306 699 258 -108 

10 Inne korekty - - - - 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -4 140 -12 970 -9 677 -23 600 

 

W sprawozdaniu w pozycji amortyzacja za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku, w porównaniu do 

analogicznego okresu z 2017 roku, amortyzacja uległa zmniejszeniu. Wynika to m.in. z faktu, iż Spółka podjęła decyzję 

o zmniejszeniu stawek amortyzacyjnych niektórych składników majątku zgodnie z przewidywanym okresem 

używalności.    

 

Analiza przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej z okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku, 

w porównaniu do analogicznego okresu z 2017 roku, wykazuje zmniejszenie wydatków związanych z bieżącą 

działalnością Spółki. Zmniejszenie wydatków związane jest m.in. z wprowadzeniem w Spółce programu 

oszczędnościowego, który ma na celu optymalizację i efektywniejsze ukierunkowanie strategicznych wydatków 

ponoszonych w Spółce.  

3. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO 

3.1 INFORMACJE O BRASTER S.A. 

3.1.1 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI 

BRASTER S.A. nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.  

 

3.1.2 WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ             

Emitent w okresie sprawozdawczym nie dokonywał zmian polegających na połączeniu, przejęciu lub sprzedaży 

jednostek gospodarczych.  

3.1.3 ORGANY SPÓŁKI 
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Zarząd 

Na dzień 30 września 2018 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:  

▪ Marcin Halicki  – Prezes Zarządu, 

▪ Henryk Jaremek       – Wiceprezes Zarządu, 

▪ Krzysztof Rabiański  – Członek Zarządu. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki składał się z następujących osób: 

▪ Marcin Halicki  – Prezes Zarządu, 

▪ Henryk Jaremek       – Wiceprezes Zarządu. 

 

Zmiany w składzie osobowym Zarządu 

Z dniem 11 września 2018 roku Edward Mojeścik z przyczyn osobistych złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka 

Zarządu pozostając w Spółce na stanowisku Commercial & Strategy Director BRASTER S.A. (informacja przekazana 

raportem bieżącym numer 32/2018/ESPI z dnia 12 września 2018 roku). 

 

W dniu 28 września 2018 roku Krzysztof Rabiański, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki ze 

skutkiem na dzień 1 października 2018 roku. Krzysztof Rabiański pozostaje na stanowisku Dyrektora Finansowego 

BRASTER S.A. i tym samym dalej będzie koordynował proces związany z przeglądem opcji strategicznych, którego celem 

jest wybór optymalnego wariantu wspomagającego dalszy rozwoju Emitenta (informacja przekazana raportem 

bieżącym numer 35/2018/ESPI z dnia 28 września 2018 roku). 

 

Rada Nadzorcza 

Na dzień 30 września 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodziły 

następujące osoby: 

▪ Tadeusz Wesołowski              – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

▪ Jacek Bartmiński – Członek Rady Nadzorczej, 

▪ Kinga Stanisławska          – Członek Rady Nadzorczej, 

▪ Radosław Wesołowski             – Członek Rady Nadzorczej, 

▪ Krzysztof Kaczmarczyk              – Członek Rady Nadzorczej, 

▪ Michał Wnorowski                                – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej  

W dniu 3 lipca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwały w sprawie odwołania Członków Rady 

Nadzorczej Spółki w osobach Grzegorza Pielaka oraz Krzysztofa Rudnika. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej: Kingę Stanisławską oraz Jacka Bartmińskiego. O 

powyższym zdarzeniu Emitent informował raportem bieżącym nr 17/EPSI/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku. 

 

Ponadto w dniu 28 września 2018 roku, Łukasz Rozdeiczer-Kryszkowski zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej BRASTER S.A. z dniem 28 września 2018 roku. Jako powód rezygnacji podano inne obowiązki zawodowe 

(informacja przekazana raportem bieżącym numer 36/2018/ESPI z dnia 28 września 2018 roku) 

 

Komitetu Audytu  

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki BRASTER, zmianie uległ również skład Komitetu Audytu. 

Rada Nadzorcza uchwałą nr 1 w z dnia 27 sierpnia 2018 roku powołała w skład Komitetu Audytu Kingę Stanisławską. 
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Na dzień 30 września 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Komitetu Audytu wchodziły 

następujące osoby:  

 

▪ Michał Wnorowski               – Przewodniczący Komitetu Audytu, 

▪ Kinga Stanisławska               – Członek Komitetu Audytu, 

▪ Krzysztof Kaczmarczyk                                – Członek Komitetu Audytu. 

 

3.2 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA DZIEŃ PRZEKAZANIA 

RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZĄCYCH 

PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru 

Sądowego, wynosi 916.857,40 PLN i dzieli się na 9.168.574 akcje.   

 

Poniższy rysunek przedstawia wysokość kapitału zakładowego BRASTER na dzień publikacji niniejszego sprawozdania 

w podziale na ilość akcji. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H i I są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym i nie są 

uprzywilejowane w rozumieniu przepisów KSH (na każdą akcję serii A, B, C, D, E, F, H i I przypada jeden głos). 

Rysunek nr 3: Kapitał zakładowy BRASTER na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w podziale na akcje 

Poniższe tabele przedstawiają strukturę akcjonariatu Spółki według stanu na dzień 21 września 2018 roku oraz na dzień 

publikacji niniejszego sprawozdania.  

 

Tabela 3: Struktura akcjonariatu Emitenta, że wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów 

na Walnym Zgromadzeniu, na dzień publikacji raportu półrocznego w dniu 21 września 2018 r. 

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji 
Liczba 

głosów 

% głosów  

na WZ 

Investors TFI S.A.* 941 779 10,28% 941 779  10,28% 

AVIVA TFI  S.A. 897 000 9,78% 897 000 9,78% 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne 

PZU S.A.** 
810 000  8,83% 810 000 8,83% 

Pozostali akcjonariusze 6 519 795 71,11% 6 519 795 71,11% 

Razem 9 168 574 100,00% 9 168 574 100,00% 

liczba akcji podana w oparciu o zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza z dnia 6 lipca 2016 roku oraz liczbę akcji 

objętą przez Akcjonariusza w serii I, Emitent nie posiada innych informacji od Akcjonariusza; 
**liczba akcji podana w oparciu o zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz liczbę 

akcji objętą przez Akcjonariusza w serii I; Emitent nie posiada innych informacji od Akcjonariusza. 
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Tabela nr 4: Struktura akcjonariatu Emitenta, że wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji niniejszego raportu.   

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji 
Liczba 

głosów 

% głosów  

na WZ 

AVIVA TFI S.A. 897 000 9,78% 897 000 9,78% 

Powszechne Towarzystwo Emerytalne 

PZU S.A.* 
810 000  8,83% 810 000 8,83% 

Pozostali akcjonariusze 7 461 574 81,39% 7 461 574 81,39% 

Razem 9 168 574 100,00% 9 168 574 100,00% 
*liczba akcji podana w oparciu o zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza z dnia 30 czerwca 2016 roku oraz liczbę akcji objętą przez 

Akcjonariusza w serii I; Emitent nie posiada innych informacji od Akcjonariusza. 

 

W okresie od dnia publikacji raportu za I półrocze 2018 roku do dnia publikacji raportu za III kwartał 2018 roku miały 

miejsca poniższe zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki. 

 

W dniu 11 października 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1639 ze zm.), zgodnie z którym Investors Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie poinformowało, iż w wyniku transakcji przeprowadzonych na rynku 

regulowanym w dniach 8 października 2018 roku oraz 9 października 2018 roku łączny udział funduszy zarządzanych i 

reprezentowanych przez wskazane Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł 

poniżej progu 5% (informacja przekazana raportem bieżącym numer 39/2018/ESPI z dnia 11 października 2018 roku). 

 

3.3 STAN POSIADANIA AKCJI PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU 

KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA W OKRESIE PRZEKAZANIA OD 

POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO 

Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawiają poniższe tabele: 

 

Tabela nr 5: Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące BRASTER S.A. na dzień                    

21 września 2018 r.  

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

Marcin Halicki – Prezes Zarządu 122 279 1,33% 122 279 1,33% 

Henryk Jaremek – Wiceprezes Zarządu 158 220 1,73% 158 220 1,73% 

Tadeusz Wesołowski – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

3 078 0,03% 3 078 0,03% 

 

Tabela nr 6: Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące BRASTER S.A. na dzień 

publikacji niniejszego raportu 

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 

Marcin Halicki – Prezes Zarządu 122 279 1,33% 122 279 1,33% 

Henryk Jaremek – Wiceprezes Zarządu 158 220 1,73% 158 220 1,73% 

Tadeusz Wesołowski – Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 

3 078 0,03% 3 078 0,03% 

 



   BRASTER S.A.  

  

 

   41  

  

3.4 ZATRUDNIENIE 

W okresie sprawozdawczym Emitent kontynuował działania, które miały na celu zapoczątkowanie sprzedaży Systemu 

BRASTER na kolejnych rynkach zagranicznych. Ponadto prowadzono prace zmierzające do poszerzenia portfolio 

produktowego o nowy wyrób medyczny – BRASTER Pro – który skierowany jest do środowiska medycznego. W związku 

z powyższy, nieznacznemu zwiększeniu uległ dział telemedyczny. Jednakże zatrudnienie na dzień 30 września 2018 roku 

było mniejsze w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku.  

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę zatrudnionych osób (umowa o pracę, zlecenie, o dzieło i usługi doradcze) na dzień 

30 września 2017 roku, na dzień 30 września 2018 roku oraz na dzień 14 listopada 2018 roku. 

 

Tabela nr 7: Liczba zatrudnionych osób na dzień 30 września 2017 roku, 30 września 2018 roku oraz na dzień 14 

listopada 2018 roku 

Stan na dzień Liczba zatrudnionych na 

umowę o pracę 

Umowa 

zlecenie 

Umowa o 

dzieło 

Usługi 

Doradcze 

Razem 

30 września 2017 r. 49 15 3 12 79 

30 września 2018 r. 45 11 - 17 73 

14 listopada 2018 r. 46 9 - 16 71 

 

Poniższy rysunek przedstawia poziom zatrudnienia w Spółce w podziałach na działy (uwzględnione zostały umowy o 

pracę i umowy usług doradczych) w III kwartale 2018 roku 

 

Tabela nr 8: Struktura zatrudnienia w Spółce w podziałach na działy (uwzględnione zostały umowy o pracę i 

umowy usług doradczych) w III kwartale 2018 roku 

Struktura zatrudnienia w podziale na działy 30.09.2018 30.09.2017 

Badania i rozwój 3 3 

Informatyka 1 1 

Dział Medyczny 6 6 

Telemedycyna 9 5 

Rozwój produktu 1 2 

Marketing 4 5 

E-Commerce 2 2 

Produkcja 13 14 

Zarząd (powołanie, umowa o pracę) 3 3 

Sprzedaż 8 8 

Dział Certyfikacji i Zarządzania Systemem Jakości 3 3 

Księgowość, Kadry, Relacje Inwestorskie 6 6 

Administracja 3 3 

Razem 62 61 

 

3.5 WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA 

POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

W III kwartale 2018 roku, jak również do dnia przekazania przedmiotowego raportu okresowego, nie toczyły się ani nie 

toczą się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

żadne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Emitenta. 

 

3.6 INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEJ ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB 

POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI – ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEŻNEJ OD 

TEGO PODMIOTU, JEŻELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI JEST ZNACZĄCA 

W okresie sprawozdawczym zdarzenia takie nie wystąpiły.  



   BRASTER S.A.  

  

 

   42  

  

3.7 INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM BRASTER S.A. SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, 

MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE 

DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ BRASTER S.A. 

W związku z faktem, iż obecna sprzedaż Systemu BRASTER nie generuje przychodów na poziomie pozwalającym na 

pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki, Emitent dostrzega potencjalne ryzyko płynności rozumiane jako brak 

wystarczającej ilości środków pieniężnych lub aktywów płynnych pozwalających na kontynuowanie działalności. W 

szczególności widoczne jest tutaj ryzyko braku środków umożliwiających wykup obligacji o łącznej wartości nominalnej 

10 500 000 PLN, który powinien nastąpić 29 maja 2019 roku. Do czasu pełnej komercjalizacji Urządzenia BRASTER także 

na rynkach zagranicznych i osiągnięcia etapu, w którym generowane będą dodatnie przepływy gotówkowe z 

działalności operacyjnej, Spółka będzie uzależniona od zewnętrznych źródeł finansowania, w tym emisji akcji lub 

obligacji. Ewentualne zatem ograniczenie dostępu Spółki do źródła finansowania w postaci emisji akcji lub obligacji 

przed pełną komercjalizacją Produktu na rynkach zagranicznych może spowodować opóźnienia lub niemożność 

regulowania zobowiązań zarówno handlowych, jak i finansowych oraz stanowić zagrożenie dla kontynuacji działalności 

Spółki. 

  

W związku z powyższym ryzykiem Spółka rozpoczęła przegląd różnych opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój 

BRASTER S.A. Realizując powyższy przegląd Emitent oszacował, iż realizacja celów strategicznych Spółki wymaga 

pozyskania środków w wysokości około 50 mln PLN. Pozyskane środki umożliwią Spółce wprowadzenie produktów 

BRASTER zarówno na rynek rodzimy, jak i zagraniczny. Będzie się to wiązało z poniesieniem nakładów finansowych 

związanych m.in. z przeprowadzeniem procedur certyfikacyjnych, przeprowadzeniem i przygotowaniem kampanii 

marketingowych oraz promocyjnych, dostosowaniem całej infrastruktury informatycznej do wymagań BRASTER 

Professional oraz całego Systemu BRASTER do wymogów poszczególnych krajów.  

Emitenta w całym procesie pozyskiwania finansowania wspiera profesjonalny doradca finansowy Cukierman&Co. 

Investment House Ltd. z siedzibą w Izraelu.  

  

Kolejnym krokiem mającym zapewnić Spółce płynność finansową w dłuższej perspektywie, było rozszerzenie portfolio 

produktowego o nowy produkt – „Braster Pro – system profilaktyki raka piersi”, który został stworzony z myślą o 

lekarzach i właśnie do nich został on przede wszystkim skierowany.  Pierwsze opinie płynące ze środowiska medycznego 

pokazują, że w/w Urządzenie cieszy się sporym zainteresowaniem.  

  

Poza tym w celu zapewnienia płynności finansowej, została podjęta decyzja dotycząca redukcji kosztów operacyjnych 

ze szczególnym nastawieniem na uzyskanie dodatniego salda przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. 

W przypadku, gdy Emitentowi nie uda się pozyskać finasowania w wysokości wskazanej powyżej lub nastąpi opóźnienie 

w jego uzyskaniu, Spółka ograniczy cześć wydatków na rozwój ekspansji. 

 

3.8 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE SPÓŁKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ BRASTER 

S.A. WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU  

Dodatkowych istotnych czynników, oprócz tych opisanych w punkcie 2.3 niniejszego sprawozdania, Emitent nie 

dostrzega. 
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3.9 STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ 

WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W 

STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH 

Zarząd BRASTER S.A. nie podawał do publicznej wiadomości prognoz dotyczących wyników finansowych Spółki na rok 

2018. 

 

 

Sporządzono: Szeligi, 14.11.2018 r. 

 

 

 

 

………………………………. ………………………………. 

Marcin Halicki 

Prezes Zarządu 

Henryk Jaremek 

Wiceprezes Zarządu 

 

 


