
  

 

 

BRASTER S.A. 

 

 

 

 
 

 

 

Raport kwartalny  

za IV kwartał 2013 r. 
obejmujący okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Szeligi, 14.02.2014 r. 

 

Raport BRASTER S.A.za IV kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu 
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1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE 

Tabela 1: Wybrane dane bilansowe na dzień 31.12.2013 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 

31.12.2012 r., dane jednostkowe w tysiącach PLN i przeliczone na EUR. 

  PLN EUR 

Wybrane dane finansowe 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 

Należności długoterminowe 60,19 60,12 14,51 14,71 

Należności krótkoterminowe 196,98 203,98 47,50 49,89 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 870,20 6 614,53 692,08 1 617,96 

Aktywa razem 6 744,17 8 986,32 1 626,20 2 198,11 

     

Kapitał własny 6 351,26 8 639,37 1 531,46 2 113,24 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania odsetkowe długoterminowe (kredyty i pożyczki) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 98,39 128,81 23,72 31,51 

Zobowiązania odsetkowe krótkoterminowe (kredyty i pożyczki) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tabela 2: Wybrane dane z rachunku zysków i strat za IV kwartał 2013r. wraz z danymi 

porównywalnymi za IV kwartał 2012r., dane jednostkowe w tysiącach PLN i przeliczone na EUR. 

  PLN EUR PLN EUR 

Wybrane dane finansowe 

IV 

kwartał 

2013 

IV 

kwartał 

2012 

IV 

kwartał 

2013 

IV 

kwartał 

2012 

01.01- 

31.12.2013 

01.01-

31.12.2012 

01.01-

31.12.2013 

01.01-

31.12.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortyzacja 67,05 43,11 15,97 10,30 262,21 147,42 62,47 35,22 

Zysk/strata na sprzedaży -1 077,04 -713,27 -256,59 -170,43 -3 513,62 -2 110,77 -837,05 -504,34 

Zysk/strata na działalności 

operacyjnej 

-1 009,69 -652,76 -240,54 -155,97 -3 338,84 -1 990,99 -795,42 -475,72 

Zysk/strata brutto -988,85 -565,15 -235,57 -135,03 -3 189,20 -1 772,97 -759,77 -423,63 

Zysk/strata netto -805,30 -655,08 -191,85 -156,52 -2 588,10 -1 616,28 -616,57 -386,19 

                 

Przepływy z działalności 

operacyjnej 

-1 016,60 -384,20 -242,18 -91,80 -2 875,57 -2 062,35 -685,05 -492,77 

Przepływy z działalności 

inwestycyjnej 

-208,38 -483,18 -49,64 -115,45 -1 168,76 -1 451,13 -278,43 -346,73 

Przepływy z działalności 

finansowej 

0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 10 091,34 71,47 2 411,20 

Przepływy razem -1 224,97 -867,38 -291,83 -207,25 -3 744,33 6 577,86 -892,02 1 571,69 
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Koszty operacyjne, w tym: 1 077,04 713,27 256,59 170,43 3 513,62 2 110,77 837,05 504,34 

Amortyzacja 67,05 43,11 15,97 10,30 262,21 147,42 62,47 35,22 

Zużycie materiałów i energii  49,93 33,95 11,89 8,11 284,45 205,59 67,76 49,12 

Usługi obce  673,14 306,35 160,36 73,20 1 791,37 752,56 426,76 179,82 

Podatki i opłaty 1,06 3,20 0,25 0,77 12,19 22,40 2,90 5,35 

Wynagrodzenia  227,86 281,14 54,28 67,18 916,85 821,56 218,42 196,30 

Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia  

30,29 39,42 7,22 9,42 160,69 99,87 38,28 23,86 

Pozostałe koszty rodzajowe  27,70 6,10 6,60 1,46 85,85 61,36 20,45 14,66 

Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Dane finansowe w EUR zostały przeliczone według następujących zasad: 

 pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu NBP na dzień 31.12.2013 – 4,1472 

PLN/EUR, 31.12.2012 – 4,0882 PLN/EUR; 

 pozycje Rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – po kursie 

będącym średnią arytmetyczną kursów średnich określonych przez Narodowy Bank Polski na 

ostatni dzień każdego miesiąca roku: za okres 1.01-31.12.2013 – 4,1976 PLN/EUR za okres 1.01-

31.12.2012 – 4,1852 PLN/EUR. 
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1.2. BILANS 

1.2.1. AKTYWA 

    AKTYWA 31.12.2013 31.12.2012 

A AKTYWA TRWAŁE 3 672 093,06 2 166 145,63 

I   WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 915 277,40 527 834,58 

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 124 164,35 229 007,08 

  2. Wartość firmy - - 

  3. Inne wartości niematerialne i prawne 17 544,57 54 719,79 

  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 773 568,48 244 107,71 

II  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 1 682 746,60 1 163 646,88 

  1. Środki trwałe 374 792,99 411 479,50 

  a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - 

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - 

  c) urządzenia techniczne i maszyny 374 792,99 411 479,50 

  d) środki transportu - - 

  e) inne środki trwałe - - 

  2. Środki trwałe w budowie 1 274 906,33 719 120,10 

  3. Zaliczki na środki trwałe  33 047,28 33 047,28 

III  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 60 186,00 60 120,00 

  1. Od jednostek powiązanych  - - 

  2. Od pozostałych jednostek 60 186,00 60 120,00 

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 - - 

  - udziały lub akcje - - 

  - inne papiery wartościowe - - 

  - udzielone pożyczki - - 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe - - 

  4. Inne inwestycje długoterminowe  - - 

V  
DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 
1 013 883,06 414 544,17 

  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 013 883,06 414 544,17 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 

B AKTYWA OBROTOWE 3 072 074,99 6 820 174,66 

I  ZAPASY 3 900,00 - 
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  1. Materiały - - 

  2. Półprodukty i produkty w toku - - 

  3. Produkty gotowe - - 

  4. Towary - - 

  5. Zaliczki na dostawy 3 900,00 - 

II   NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 196 983,84 203 978,38 

  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 196 983,84 203 978,38 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 196,35 10 247,82 

  - do 12 miesięcy 196,35 10 247,82 

  - powyżej 12 miesięcy - - 

  b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 
195 131,80 179 400,31 

  c) inne  1 655,69 14 330,25 

  d) dochodzone na drodze sądowej - - 

III   INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 2 870 204,48 6 614 532,25 

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 870 204,48 6 614 532,25 

  a) w jednostkach powiązanych - - 

  - udziały lub akcje - - 

  - inne papiery wartościowe - - 

  - udzielone pożyczki - - 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 

  b) w pozostałych jednostkach - - 

  - udziały lub akcje - - 

  - inne papiery wartościowe - - 

  - udzielone pożyczki - - 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe - - 

  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 870 204,48 6 614 532,25 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 54 866,83 88 333,88 

  - inne środki pieniężne  2 815 337,65 6 526 198,37 

  - inne aktywa pieniężne - - 

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 

IV   
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 
986,67 1 664,03 

    AKTYWA RAZEM 6 744 168,05 8 986 320,29 

 

 
  



 RAPORT KWARTALNY BRASTER S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 R. 

7 

1.2.2. PASYWA 

    PASYWA 
Stan na 

31.12.2013 r. 

Stan na 

31.12.2012 r. 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 6 351 262,96 8 639 367,67 

I   KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 250 229,10 247 229,10 

II  NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY  - - 

III   UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE  (wielkość ujemna) - - 

IV  KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY 11 571 186,90 11 274 186,90 

V   KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY - - 

VI  
POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) 

REZERWOWE 
- - 

VII   ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH -2 882 048,33 -1 265 772,00 

VIII  ZYSK (STRATA) NETTO -2 588 104,71 -1 616 276,33 

IX 
  

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU 

OBROTOWEGO   
- - 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 392 905,09 346 952,62 

I   REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 15 640,36 14 395,04 

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 640,36 2 395,04 

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - 

  - długoterminowa - - 

  - krótkoterminowa - - 

  3. Pozostałe rezerwy 15 000,00 12 000,00 

  - długoterminowe - - 

  - krótkoterminowe 15 000,00 12 000,00 

II   ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - - 

  1. Wobec jednostek powiązanych - - 

  2. Wobec pozostałych jednostek - - 

  a) kredyty i pożyczki - - 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 

  c) inne zobowiązania finansowe - - 

  d) Inne - - 

III  ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 98 387,65 128 807,33 

  1. Wobec jednostek powiązanych - - 

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

  - do 12 miesięcy - - 

  - powyżej 12 miesięcy - - 

  b) Inne   - 

  2. Wobec pozostałych jednostek 98 387,65 128 807,33 

  a) kredyty i pożyczki - - 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 

  c) inne zobowiązania finansowe - - 

  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 93 445,35 87 853,35 

  - do 12 miesięcy 93 445,35 87 853,35 

  - powyżej 12 miesięcy - - 

  e) zaliczki otrzymane na dostawy - - 
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  f) zobowiązania wekslowe - - 

  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 26,00 36 228,94 

  h) z tytułu wynagrodzeń  4 704,00 4 550,00 

  i) inne  212,30 175,04 

  3. Fundusze specjalne - - 

IV   ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 278 877,08 203 750,25 

  1. Ujemna wartość firmy - - 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 278 877,08 203 750,25 

  - długoterminowe 4 037,39 79 087,09 

  - krótkoterminowe 274 839,69 124 663,16 

    PASYWA RAZEM 6 744 168,05 8 986 320,29 

 

  



 RAPORT KWARTALNY BRASTER S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 R. 

9 

1.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

    
RACHUNEK ZYSKÓW I 

STRAT  

IV kwartał 

2013 

IV kwartał 

2012 
01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 

A 
Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów: 
- - - - 

    od jednostek powiązanych  - - - - 

  I 
Przychody netto ze sprzedaży 

produktów 
- - - - 

  II Zmiana stanu produktów  - - - - 

  III 
Koszt wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki  
- - - - 

  IV 
Przychody netto ze sprzedaży 

towarów i materiałów 
- - - - 

B 
Koszty sprzedanych produktów, 

towarów i materiałów, w tym: 
340 482,36 284 913,99 3 513 618,46 2 110 769,21 

    jednostkom powiązanym  - - - - 

  I Amortyzacja 22 350,35 14 642,16 262 214,94 147 422,93 

  II Zużycie materiałów i energii  27 201,99 10 173,93 284 449,13 205 587,81 

  III Usługi obce  194 237,64 163 217,33 1 791 372,45 752 561,89 

  IV Podatki i opłaty 213,44 840,00 12 187,43 22 403,91 

    podatek akcyzowy - - - - 

  V Wynagrodzenia  75 438,83 81 312,79 916 854,39 821 561,83 

  VI 
Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia  
9 833,76 12 461,50 160 690,78 99 867,29 

  VII Pozostałe koszty rodzajowe  11 206,35 2 266,28 85 849,34 61 363,55 

  VIII 
Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 
- - - - 

C Zysk (strata) ze sprzedaży [A-B] -340 482,36 -284 913,99 -3 513 618,46 -2 110 769,21 

D Pozostałe przychody operacyjne 52 416,26 51 049,54 174 786,26 122 906,91 

  I 
Zysk ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
- - - - 

  II Dotacje 52 338,25 45 088,07 170 356,37 113 883,72 

  III Inne przychody operacyjne 78,01 5 961,47 4 429,89 9 023,19 

E Pozostałe koszty operacyjne 0,01 3 116,27 6,31 3 129,96 

  I 
Strata ze zbycia niefinansowych 

aktywów trwałych 
- - - - 

  II 
Aktualizacja wartości aktywów 

niefinansowych  
- - - - 

  III Inne koszty operacyjne 0,01 3 116,27 6,31 3 129,96 

F 
Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej [C+D-E] 
-288 066,11 -236 980,72 -3 338 838,51 -1 990 992,26 

G Przychody finansowe 6 083,70 25 972,14 151 171,67 233 009,66 

  I 
Dywidendy i udziały w zyskach, w 

tym: 
- - - - 

    od jednostek powiązanych  - - - - 
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  II Odsetki 6 069,20 25 972,13 151 109,30 232 406,88 

    od jednostek powiązanych  - - - - 

  III Zysk ze zbycia inwestycji - - - - 

  IV Aktualizacja wartości inwestycji  - - - - 

  V Inne 14,50 0,01 62,37 602,78 

H Koszty finansowe 0,62 38,18 1 531,44 14 984,22 

  I Odsetki, w tym: 0,62 0,57 1 105,44 14 828,14 

    dla jednostek powiązanych - - - - 

  II Strata ze zbycia inwestycji - - - - 

  III Aktualizacja wartości inwestycji - - - - 

  IV Inne - 37,61 426,00 156,08 

I 
Zysk (strata) z działalności 

gospodarczej [F+G-H] 
-281 983,03 -211 046,76 -3 189 198,28 -1 772 966,82 

J 
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych [J.I-

J.II] 
- - - - 

  I Zyski nadzwyczajne - - - - 

  II Straty nadzwyczajne - - - - 

K Zysk (strata) brutto [I+/-J] -281 983,03 -211 046,76 -3 189 198,28 -1 772 966,82 

L Podatek dochodowy -52 697,92 158 353,90 -601 093,57 -156 690,49 

  I Podatek dochodowy bieżący - - - - 

  II Podatek dochodowy odroczony -52 697,92 158 353,90 -601 093,57 -156 690,49 

M 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty) 
- - - - 

N Zysk (strata) netto [K-L-M] -229 285,11 -369 400,66 -2 588 104,71 -1 616 276,33 
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1.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  WYSZCZEGÓLNIENIE 
IV kwartał 

2013 

IV kwartał 

2012 

01.01-

31.12.2013 

01.01-

31.12.2012 

A Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej         

I Zysk/ strata netto -229 285,11 -369 400,66 -2 588 104,71 -1 616 276,33 

II Korekty razem: 18 636,71 302 402,65 -287 465,58 -446 071,57 

1 Amortyzacja 22 350,35 14 642,16 262 214,94 147 422,93 

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

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

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

5 Zmiana stanu rezerw 14 958,23 14 395,04 1 245,32 4 395,04 

6 Zmiana stanu zapasów -3 900,00 - -3 900,00 - 

7 Zmiana stanu należności 24 016,54 64 721,15 6 928,54 -183 879,37 

8 Zmiana stanu zobowiązań 

krótkoterminowych ( z wyłączeniem 

pożyczek i kredytów) -9 022,10 -9 109,23 -30 419,68 -227 360,74 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29 766,31 243 653,40 -523 534,70 -160 749,56 

10 Inne korekty - -25 899,87 - -25 899,87 

III Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I+/-II) -210 648,40 -66 998,01 -2 875 570,29 -2 062 347,90 

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 - - - - 

4 Inne wpływy inwestycyjne - - - - 

II Wydatki 31 601,67 -131 076,72 1 168 757,48 -1 451 130,12 

1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 

oraz rzeczowych aktywów trwałych 31 601,67 -131 076,72 1 168 757,48 -1 451 130,12 

2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne - - - - 

3 Na aktywa finansowe - - - - 

4 Inne wydatki inwestycyjne - - - - 

III Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I-II) -31 601,67 -131 076,72 -1 168 757,48 -1 451 130,12 

C Przepływy środków pieniężnych z 

działalności finansowej         

I Wpływy - -390 000,00 300 000,00 10 191 916,00 
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1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji 

akcji) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału - -390 000,00 300 000,00 9 801 916,00 

2 Kredyty i pożyczki - - - 390 000,00 

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - - 

4 Inne wpływy finansowe - - - - 

II Wydatki - -390 000,00 - 100 580,83 

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 - -390 000,00 - 100 000,00 

5 Wykup dłuznych papierów wartościowych - - - - 

6 Z tytułu innych zobowiazań finansowych - - - - 

7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego - - - - 

8 Odsetki - - - 580,83 

9 Inne wydatki finansowe - - - - 

III Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I-II) - - 300 000,00 10 091 335,17 

1 Zapłacone odsetki - - - - 

2 zwrócone odsetki - - - - 

D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-

BIII+/-CIII) -242 250,07 -198 074,73 -3 744 327,77 6 577 857,15 

E Bilansowa zmiana stanu środków 

pieniężnych, w tym: -242 250,07 -198 074,73 -3 744 327,77 6 577 857,15 

  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 

różnic kursowych - - - - 

F Środki pieniężne na początek okresu 3 112 454,55 6 812 606,98 6 614 532,25 36 675,10 

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

w tym: 2 870 204,48 6 614 532,25 2 870 204,48 6 614 532,25 

  o ograniczonej możliwości dysponowania - - - - 
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1.5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
IV kwartał 

2013 

IV kwartał 

2012 
31.12.2013 

Stan na 

31.12.2012 r. 

 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6 580 548,07 9 008 768,33 6 580 548,07 63 728,00 

- korekty błędów - - - - 

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

(BO), po korektach błędów 6 580 548,07 9 008 768,33 6 580 548,07 63 728,00 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu - - 250 229,10 142 500,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - - 104 729,10 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - 104 729,10 

- wydania udziałów (emisji akcji) - - - 104 729,10 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- umorzenia udziałów (akcji) - - - - 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 247 229,10 250 229,10 250 229,10 247 229,10 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 

okresu - - - - 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy - - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec 

okresu - - - - 

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu - - - - 

a) zwiększenie - - - - 

b) zmniejszenie - - - - 

3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu - - - - 

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 187 000,00 11 274 186,90 11 274 186,90 1 187 000,00 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 297 000,00 10 368 180,90 

- emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej - - 297 000,00 10 368 180,90 

- podziału zysku (ustawowo) - - - - 

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

wartość) - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 280 994,00 

- pokrycia kosztów pozyskania kapitału - - - 280 994,00 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 

okresu 1 187 000,00 11 274 186,90 11 571 186,90 11 274 186,90 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 

okresu - - - - 

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - - - 

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

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

- zbycia środków trwałych - - - - 

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec 

okresu - - - - 
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6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

początek okresu - - - - 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 

rezerwowych - - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 

okresu - - - - 

7. Różnice kursowe z przeliczenia - - - - 

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - - -2 882 048,33 -960 466,90 

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

- korekty błędów - - - - 

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

8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach - - - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - - 

- podziału zysku z lat ubiegłych - - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

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

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - - -2 882 048,33 -960 466,90 

- korekty błędów - - - - 

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

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach - - -2 882 048,33 -960 466,90 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - -305 305,10 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - -305 305,10 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - 

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - -2 882 048,33 -1 265 772,00 

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - - -2 882 048,33 -1 265 772,00 

9. Wynik netto - - - - 

a) zysk netto - - - - 

b) strata netto -229 285,11 -369 400,66 -2 588 104,71 -1 616 276,33 

c) odpisy z zysku - - - - 

 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6 351 262,96 8 639 367,67 6 351 262,96 8 639 367,67 

 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 351 262,96 8 639 367,67 6 351 262,96 8 639 367,67 
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1.6. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU  

Raport kwartalny BRASTER S.A. został sporządzony zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym 

Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. 

 

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z rozdziałem 4 i 5 Ustawy o rachunkowości oraz 

rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 

metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U.  149 z 2001 

roku z późniejszymi zmianami). Spółka posiada dokumentację z przyjętymi zasadami rachunkowości. 

 

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

Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki jest złoty polski (PLN). 

 

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 oddania wartości niematerialnej i prawnej do 

używania.  

 

Składniki majątkowe o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 3 500,00 PLN 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 3 500,00 PLN lub 

wyższej, amortyzowane są metodą liniową przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej równej 20% 

dla zakończonych prac rozwojowych (okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych wynosi 5 

lat). 

 

Koszty przeprowadzonych i zakończonych prac rozwojowych stanowią wartość niematerialną i prawną 

amortyzowaną stawką 20%. 

 

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 o 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. 

Amortyzacja środków trwałych: 

a) środki trwałe o wartości początkowej równej 3 500,00 PLN lub wyższej amortyzowane są metodą 

liniową przy zastosowaniu stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej użyteczności: 
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 dla urządzeń technicznych i maszyn: 20% i 30%, 

 środki trwałe o początkowej wartości niższej niż 3 500,00 PLN podlegają amortyzacji 

jednorazowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 

b) 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 31.12.2013 nie wystąpiła trwała utrata wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych. 

 

3. Należności długoterminowe 
Należności długoterminowe prezentowane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności 

poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących. Odpisów aktualizujących wartość należności 

długoterminowych 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 

Nie wystąpiły. 

 

5. Długoterminowe aktywa finansowe 
Nie wystąpiły. 

 

6. Zapasy 

Nie wystąpiły. 

 

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

poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących. 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, w zależności od rodzaju 

należności, której odpis dotyczy. 

 

8. Krótkoterminowe aktywa finansowe (Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) 
Pozycja ta obejmuje środki na rachunku bankowym Spółki. BRASTER S.A. w roku 2013 nie prowadzi kasy 

gotówkowej. Środki pieniężne w drodze nie wystąpiły. Wycena środków pieniężnych następuje według 

wartości nominalnej. 

 

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 KRS. Kapitał zapasowy obejmuje wartość agio ze sprzedaży akcji 

powyżej ich wartości nominalnej. 

 

10. Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy tworzone są na: 

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

w sposób wiarygodny oszacować, 

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

 

11. Zobowiązania krótkoterminowe 

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

wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.  

 

12. Zobowiązania finansowe 

Wykazane w bilansie krótkoterminowe zobowiązania wycenia się w zależności od kategorii tych 

zobowiązań. Otrzymane pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty tj. powiększonej o naliczone 

odsetki i pomniejszonej o wartości spłat kapitału i odsetek. Zobowiązania finansowe ujmuje się w księgach 

rachunkowych w momencie otrzymania środków pieniężnych. 

 

13. 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. 

 

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. 

 

14. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych 

Przelicza się w przypadku faktur według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego wystawienie faktury, 

w przypadku środków pieniężnych, kurs banku, z którego usług korzysta Spółka. 

 

15. Przychody ze sprzedaży 

Nie wystąpiły. 

 

16. Koszty operacyjne 

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

układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. 

 

17. Podatek dochodowy 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów 

i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, Spółka 

tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 

Aktywa 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, przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic 

przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku w przyszłości. 
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Rezerwy i aktywa ustala się z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku, w 

którym wpłyną one na wielkość podstawy opodatkowania. 

 

Zmiany zasad rachunkowości 

W roku obrotowym, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie było zmian zasad 

rachunkowości. 

 

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 

Nie wystąpiły. 

 

Zdarzenia po dniu bilansowym 

Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu 

finansowym. 

 

Porównywalność danych 

Dane sprawozdawcze są w pełni porównywalne z danymi za rok poprzedni. 

 

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

BRASTER S.A. jest innowacyjną spółką biotechnologiczną, prowadzącą badania w obszarze medycyny 

diagnostycznej. Jej działalność będzie opierać się na produkcji urządzenia służącego do diagnostyki i 

różnicowania chorób piersi u kobiet. Tester BRASTER to pierwszy na świecie nieinwazyjny 

ciekłokrystaliczny kontaktowy tester służący do wczesnego wykrywania specyficznych markerów 

termograficznych wskazujących na toczące się procesy patologiczne w gruczołach piersiowych, a w 

szczególności na nowotwory. 

2.1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI 

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 

Autoryzowany Doradca: Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

Animator rynku: Dom Maklerski BDM S.A. 

PKD: PKD 3250Z 

 

 

 

mailto:inwestorzy@braster.eu
http://www.braster.eu/
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2.2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA 

Zarząd 

Na dzień bilansowy i na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki składał się z następujących 

osób: 

 Krzysztof Pawelczyk   – Prezes Zarządu, 

 Henryk Jaremek   – Wiceprezes Zarządu, 

 Konrad Kowalczuk   – Członek Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza 

Na dzień bilansowy i na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodziły 

następujące osoby: 

 Grzegorz Szymański   – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

 Tomasz Binkiewicz   – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Pielak   – Członek Rady Nadzorczej, 

 Joanna Piasecka-Szczepańska  – Członek Rady Nadzorczej, 

 Krzysztof Rudnik   – Członek Rady Nadzorczej. 

 

2.3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI I STRUKTURA AKCJONARIUSZY 

Na dzień bilansowy i na dzień sporządzenia niniejszego Raportu kapitał zakładowy BRASTER S.A. wynosi 

250 229,10 PLN i dzieli się na: 

 1.425.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 

 1.047.291 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 

 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 

 

Akcje serii A, B i c są wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. 

 

Tabela 3: Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, co 

najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu (na dzień 31.12.2013r. i na dzień sporządzenia 

raportu) 

Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 
% akcji 

Liczba 

głosów 
% głosów 

Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 401 018 16,0% 401 018 16,0% 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska 

S.A. 
300 000 12,0% 300 000 12,0% 

Familiar, SICAV-SIF SA 300 000 12,0% 300 000 12,0% 

Medi-Koncept Sp. z o.o. 225 000 9,0% 225 000 9,0% 

Henryk Jaremek 204 137 8,2% 204 137 8,2% 

Jacek Stępień 163 363 6,5% 163 363 6,5% 
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Pozostali akcjonariusze 908 773 36,3% 908 773 36,3% 

Razem 2 502 291 100,0% 2 502 291 100,0% 

 

W dniu 21.01.2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Konrada Kowalczuka, Członka Zarządu Spółki, 

iż w dniach 14 i 16 sierpnia 2013 roku dokonał nabycia łącznie 370 akcji Spółki. Informacja ta została 

przekazana raportem bieżącym nr 1/2014 (ESPI). 

 

W dniu 21.01.2014 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 

2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Krzysztofa Pawelczyka, Prezesa Zarządu Spółki, 

iż w dniach 14, 15 i 21 stycznia 2014 roku dokonał nabycia łącznie 5 759 akcji Spółki. Informacja ta została 

przekazana raportem bieżącym nr 2/2014 (ESPI). 

2.4. ZATRUDNIENIE 

Tabela 4: Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 

Struktura zatrudnienia 31.12.2013 31.12.2012 

Zarząd 2,80 2,80 

Badania i rozwój 4,75 3,75 

Administracja 2,00 2,00 

Razem 9,55 8,55 

 

W IV kwartale zwiększono zatrudnienie o 1 osobę w obszarze badań i rozwoju, co ma związek z 

intensyfikacją prac nad dalszym rozwojem produktu. 

 

3. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE OBJĘTYM NINIEJSZYM RAPORTEM 

3.1. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ JAKIE MIAŁY WPŁYW NA 

OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

W IV kwartale 2013 roku BRASTER S.A. nie prowadziła działalności produkcyjnej, w związku, z czym 

nie generowała przychodów ze sprzedaży. 

 

Na koniec IV kwartału 2013r. BRASTER S.A. posiadała środki pieniężne w kwocie 2 870 204,48 PLN, 

podczas gdy rok wcześniej było to 6 614 532,25 PLN. 

 

Koszty działalności operacyjnej były ponoszone głównie w takich obszarach jak: usługi doradcze związane 

z pracami projektowymi, wynajem siedziby Spółki, wynagrodzenia wraz z narzutami, amortyzacja 

wykorzystywanych środków trwałych i wartości niematerialnych oraz materiały wykorzystywane do prac 

badawczo-rozwojowych. Ponadto Spółka ponosiła wydatki związane z procedurami uzyskiwania ochrony 

patentowej w ramach dokonanych zgłoszeń oraz prowadzeniem badania obserwacyjnego THERMACRAC. 
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Kapitał własny na koniec IV kwartału 2013 roku wynosił 6 351 262,96 PLN wobec 8 639 367,67 PLN rok 

wcześniej. Spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych, a zobowiązania krótkoterminowe były na 

porównywalnym poziomie z analogicznym okresem roku poprzedniego. Wynosiły one odpowiednio 98 

387,65 PLN na dzień 31.12.2013 i 128 807,33 PLN na dzień 31.12.2012. 

 

W IV kwartale 2013 roku działalność operacyjna Spółki nakierowana była głównie na następujące obszary: 

 prowadzenie badania: „Badanie obserwacyjne porównujące skuteczność urządzenia Tester 

BRASTER w diagnostyce i różnicowaniu patologii piersi u kobiet, względem standardowych metod 

diagnostycznych” – szczegóły opisane są w dalszej części niniejszego Raportu; 

 zabezpieczenie i rozszerzenie ochrony własności intelektualnej w ramach posiadanych zgłoszeń 

patentowych, jak również zgłoszeń znaków słownych związanych z planowanymi w przyszłości 

aktywnościami komercyjnymi; 

 prace projektowe, w szczególności przygotowanie projektów wykonawczych dla kluczowych 

urządzeń technologicznych oraz infrastruktury technicznej służących do produkcji urządzenia 

Tester BRASTER; 

 prace badawczo-rozwojowe związane z parametryzacją i optymalizacją procesów 

technologicznych, realizowane przez własny zespół badawczy we laboratorium B+R Spółki; 

 przygotowanie dokumentacji i złożenie „Wniosku o pozwolenie na przebudowę ze zmianą sposoby 

użytkowania” w oparciu o uzgodnienia i wymagania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 

Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Starosty Warszawskiego Zachodniego. 

 

3.2. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI PODEJMOWANYCH PRZEZ EMITENTA W 

OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

Najważniejszym wydarzeniem, które miało miejsce w IV kwartale 2013r. było prowadzenie badania pt: 

„Badanie obserwacyjne porównujące skuteczność urządzenia Tester BRASTER w diagnostyce i 

różnicowaniu patologii piersi u kobiet, względem standardowych metod diagnostycznych”, o zwanego dalej 

„THERMACRAC”. Szczegóły dotyczące założeń i celów badania THERMACRAC były przekazywane w 

raportach bieżących nr: 11/2013, 12/2013, 35/2013, 7/2014 oraz raportach okresowych za I, II i III kwartał 

2013.  

 

Badanie zostało zrealizowane w pięciu ośrodkach na terenie Małopolski, natomiast w trakcie jego realizacji 

podjęto decyzję o dołączeniu kolejnego ośrodka, tym razem z terenu województwa śląskiego. Ostatnia 

wizyta pacjentki miała miejsce w dniu 30.11.2013. Poniższa tabela przedstawia dane, otrzymane od 

Monitora Badań (ang. Contract Research Organization – CRO), przedstawiające statystykę badania 

THERMACRAC na dzień 31.12.2013.  
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Tabela 5: Statystyka badania THERMACRAC 

Badanie THERMACRAC Wykonanie 
Plan 

badania 
Różnica 

Liczba pacjentek włączonych do badania * 736 780 -44 

Liczba pacjentek wyłączonych z analizy ** 734 780 -46 

Liczba potwierdzonych przypadków raka piersi *** 72 35 37 
*  liczba pacjentek, które wyraziły zgodę na udział w badaniu oraz u których wykonano przynajmniej badanie 

termograficzne,  

**  liczba pacjentek, które ukończyły badanie; są to pacjentki, które przeszły pełną procedurę diagnostyczną zgodną z 

obowiązującymi standardami w wykrywaniu patologii piersi a uwzględnioną w protokole badania, 

***liczba potwierdzonych przypadków raka piersi; jest to liczba nowotworów piersi potwierdzonych 

histopatologicznie u pacjentek, które ukończyły badanie. 

 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, w opinii Zarządu poziom oraz struktura rekrutacji pacjentek 

gwarantują uzyskanie wiarygodnych danych statystycznych umożliwiających przeprowadzenie 

szczegółowej analizy danych oraz wyciągnięcie rzetelnych wniosków. Przygotowując badanie przyjęto, że 

w grupie 780 włączonych do badania pacjentek, odsetek potwierdzonych w pogłębionym postępowaniu 

diagnostycznym raków piersi wynosić będzie około 4,5%, co oznacza, ok. 35 nowotworów w w/w grupie 

pacjentek. Pozyskanie większej liczby pacjentek z potwierdzoną chorobą nowotworową (72 osoby) aniżeli 

pierwotnie planowano, pozwoliło na wcześniejsze zakończenie badania przed włączeniem 780 pacjentek. 

Zgodnie z założeniami badania czynnikiem determinującym jego siłę statystyczną jest nie liczba 

włączonych pacjentek, lecz liczba potwierdzonych przypadków raka piersi. Już po dacie bilansowej, Spółka 

przekazała wyniki badania THERMACRAC w raporcie bieżącym nr 8/2014 opublikowanym w dniu 

13.02.2014. Więcej informacji nt. wyników zamieszczone jest w dalszej części niniejszego raportu w 

punkcie: Istotne zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu IV kwartału 2013. 

 

Kolejnym istotnym wydarzeniem, które miało miejsce w IV kwartale 2013 roku było uzyskanie 

prawomocnej decyzji Starosty Powiatu Warszawski Zachodni zatwierdzającej projekt budowlany oraz 

udzielenie pozwolenia na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania („Pozwolenie”), obiektu 

magazynowego (hali) na obiekt produkcyjny na działce nr ewidencyjny 260/3 obr. PGR Szeligi, ul. Cichy 

Ogród 7, gmina Ożarów Mazowiecki. O uzyskaniu pozwolenia oraz jego uprawomocnieniu Spółka 

informowała w raportach bieżących nr 27/2013 oraz 34/2013. Uzyskane pozwolenie jest niezbędne do 

planowanego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego mającego na celu budowę linii technologicznej do 

produkcji matryc ciekłokrystalicznych będących kluczowym elementem urządzenia Tester BRASTER. 

Jednocześnie uzyskanie przedmiotowego pozwolenia wypełniło warunek zawieszający podpisanej z Polską 

Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy na finansowanie projektu pt.: „Wdrożenie wynalazku 

ciekłokrystaliczna emulsja typu olejowo-wodnego i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji do 

produkcji nowej generacji produktów medycznych”, o której Spółka informowała w raportach bieżących 

nr: 21/2013, 22/2013, 24/2013 oraz raporcie za III kwartał 2013 roku. W związku z powyższym umowa 

przestała być umową warunkową. 

 

W IV kwartale 2013 roku Spółka kontynuowała realizację wspólnie z Wydziałem Mechanicznym 

Politechniki Wrocławskiej w ramach Programu „INNOTECH”, projektu pt. „Zastosowanie 
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zaawansowanych układów optoelektronicznych do celów przemysłowej automatycznej kontroli jakości 

odpowiedzi termochromowej matryc ciekłokrystalicznych o prekalibrowanym wąskim zakresie mezofazy 

termotropowej wykorzystywanych do produkcji testerów biomedycznych”. W ocenie Zarządu Emitenta 

skuteczna realizacja niniejszego projektu może wpłynąć na pozyskanie istotnego know-how 

technologicznego.  

 

W ramach realizowanych prac badawczo-rozwojowych zespół Spółki, wspierany przez podmioty 

zewnętrzne, prowadził badania mające na celu dalszą optymalizację procesów technologicznych oraz ich 

parametryzację, umożliwiające późniejsze ich przeniesienie na skalę produkcyjną. Realizowane były prace 

testowe kluczowych elementów maszyn technologicznych umożliwiających dalszy rozwój i optymalizację 

technologii. W ramach prowadzonych prac zakończono sporządzenie wykonawczej dokumentacji 

technicznej, niezbędnej do rozpoczęcia budowy zaprojektowanej linii technologicznej do produkcji matryc 

ciekłokrystalicznych. 

 

W związku z opracowywaną strategią rozwoju oraz w odniesieniu do malejących posiadanych przez Spółkę 

zasobów gotówkowych (na dzień 31.12.2013 było to 2 870 204,48 PLN), Zarząd Spółki rozpoczął prace 

mające na celu pozyskanie finansowania na dalszy rozwój Spółki. Z przygotowanych analiz wynika, że 

konieczne będzie pozyskanie dodatkowych środków w II kwartale 2014 roku. Szczegółowy harmonogram 

oraz kwota zostaną podane po zamknięciu prac na wspomnianą strategią rozwoju Spółki. 

 

Spółka realizowała w okresie sprawozdawczym kolejne działania związane z ochroną własności 

intelektualnej BRASTER S.A. dotyczące posiadanych zgłoszeń patentowych zarówno w oparciu o 

procedury krajowe, jak i PCT. W IV kwartale 2013 roku Spółka uzyskała następujące zabezpieczenia 

własności intelektualnej: 

 z Europejskiego Urzędu Patentowego warunkowe przyznanie patentu europejskiego dla wynalazku 

pod nazwą "Mieszanina związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin 

ciekłokrystalicznych oraz ich zastosowanie" (ang: „Mixture of liquid-crystal compounds, system of 

three liquid-cryst mixtures and thier use’’). Warunkiem udzielenia patentu jest dokonanie opłaty za 

publikację patentu w biuletynie Urzędu oraz złożenie tłumaczenia zastrzeżeń patentowych na dwa 

pozostałe języki urzędowe. W ciągu trzech miesięcy od publikacji patentu nastąpi walidacja w 

wybranych przez Spółkę krajach europejskich objętych patentem, o czym Spółka również 

poinformuje raportem bieżącym. O uzyskaniu przedmiotowego patentu Spółka informowała w 

raporcie bieżącym nr 26/2013. 

 z Australijskiego Urzędu Patentowego patentu dla wynalazku pod nazwą „Mieszanina związków 

ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich zastosowanie" (ang: 

„Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-cryst mixtures and thier use’’). 

Warunkiem udzielenia patentu jest dokonanie stosownej opłaty. O uzyskaniu przedmiotowego 

patentu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2013. 

 z Australijskiego Urzędu Patentowego patentu dla wynalazku pod nazwą „Ciekłokrystaliczna 

emulsja typu olejowo-wodnego i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji" (ang: „Liquid-

crystal emulsion oil in water type and a preparation method of the liquid-crystal emulsion”). 
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Warunkiem udzielenia patentu jest dokonanie stosownej opłaty. O uzyskaniu przedmiotowego 

patentu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2013. 

 z Urzędu Patentowego w Stanach Zjednoczonych patentu na wynalazek pod nazwą „Mieszanina 

związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich 

zastosowanie” (ang: „Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-cyst mixtures 

and their use”). O uzyskaniu przedmiotowego patentu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 

33/2013. 

W przypadku uzyskania warunkowych patentów Spółka, zgodnie z obowiązującymi procedurami na 

bieżąco spełniała wymagane warunki (np. przekazanie tłumaczeń czy dokonanie płatności) i obecnie 

oczekuje na uzyskanie ostatecznych patentów. 

 

Jednocześnie Zarząd BRASTER S.A. powziął informacje z Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej 

(„UPRP”) decyzji, o odmowie udzielenia patentów na wynalazki:  

 „Ciekłokrystaliczna emulsja typu olej w wodzie i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji”.  

 „Mieszania związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich 

zastosowanie”. 

Powyższe informacji zostały przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących nr 

30/2013 i 36/2013.  

 

Decyzję swoją UPRP argumentował w następujący sposób: „zastrzeżenia patentowe muszą być 

sformułowane w sposób na tyle pełny i precyzyjny, by na etapie postępowania o udzieleniu patentu nie 

budziły żadnych wątpliwości pozwalając na urzeczywistnienie wynalazku w działalności przemysłowej w 

sposób powtarzalny z jednakowym rezultatem” oraz stwierdził, że wnioskowane zastrzeżenia patentowe 

”nie nadają się do opatentowania, ponieważ wnioskowany zakres ochrony nie przedstawia wynalazku na 

tyle wyczerpująco aby znawca mógł go urzeczywistnić w całym zakresie żądanej ochrony bez 

przeprowadzenia dodatkowej działalności eksperymentalnej”. Tak jak podkreślono w raportach bieżących 

nr 30/2013 i 36/2013 w opinii Zarządu BRASTER S.A. uzasadnienie w/w decyzji oznacza bardziej 

restrykcyjne podejście UPRP do udzielania ochrony na przedmioty własności przemysłowej aniżeli 

praktykowane na świecie. Decyzja UPRP stoi w sprzeczności z decyzjami zagranicznych urzędów 

patentowych, dla których opisane przez Spółkę zastrzeżenia patentowe są wystarczające dla udzielenia 

patentów. Spółka otrzymała już zgodę na udzielenie przedmiotowych patentów min. przez: Europejski 

Urząd Patentowy (EPO), Australijski Urząd Patentowy czy Amerykańskiego Urzędu Patentowego. Spółka 

nie skorzystała z przysługującej możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez UPRP, 

gdyż w opinii Zarządu opisywanie zastrzeżeń patentowych w sposób bardziej wyczerpujących, przy 

uzyskaniu patentów z EPO nie jest zasadne. W związku z realizacją międzynarodowej ochrony patentowej 

w ramach procedury PCT (Patent Cooperation Treaty) i przyznania przez Europejski Urząd Patentowy 

(EPO) patentu dla w/w wynalazków, Spółka podjęła decyzję o objęciu Polski patentem europejskim w 

ramach procesu jego walidacji. Decyzja EPO jest wiążąca w państwach wyznaczonych przez zgłaszającego, 

a krajowe urzędy patentowe przeprowadzają tylko procedurę walidacji patentu i dokonują jego wpisu do 

rejestru patentów w wyodrębnionym dziale rejestru. W takim przypadku w urzędzie krajowym (UPRP) nie 
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będzie już dokonywana powtórna ocena merytoryczna zgłoszenia patentowego, a jedynie wpisanie do 

odpowiednich rejestrów urzędowych. 

 

W związku z przeprowadzoną emisją akcji serii C, w dniu 20.11.2013 Spółka złożyła wniosek o 

wprowadzenie 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, do 

Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. W dniu 18.12.2013 r. Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 1475/2013 postanowił wprowadzić do Alternatywnego Systemu 

Obrotu na rynku NewConnect 30.000 akcji serii C Spółki. W dniu 20.12.2013 roku został złożony wniosek 

do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie dnia 30 grudnia 2013 r. jako 

pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect 30.000 akcji serii C. Zarząd GPW uchwałą nr1490/2013z 

dnia 20 grudnia 2013 r. postanowił: 

1) określić dzień 30 grudnia 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie 

obrotu na rynku NewConnect 30.000 (trzydziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C 

Spółki BRASTER S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem 

dokonania w dniu 30 grudnia 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. kodem "PLBRSTR00014". 

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1) na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań 

ciągłych pod nazwą skróconą "BRASTER" i oznaczeniem "BRA". 

Informacje te zostały przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących nr: 32/2013, 

37/2013, 38/2013, 39/2013. 

 

4. ISTOTNE ZDARZENIA, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE PO ZAKOŃCZENIU IV KWARTAŁU 2013 

Najważniejszym wydarzeniem po zakończeniu IV kwartału 2013 roku było podanie do publicznej 

wiadomości w raporcie nr 8/2014 w dniu 13.02.2014 Raportu końcowego z badania obserwacyjnego: 

„Badanie obserwacyjne porównujące skuteczność urządzenia Tester BRASTER w diagnostyce i 

różnicowaniu patologii piersi względem standardowych metod diagnostycznych” o numerze protokołu 

BRA/03/2013 zwanego „THERMACRAC’.  

 

W opinii Zarządu wyniki badania THERMACRAC są kluczowym elementem wiedzy Spółki w 

obszarze wykorzystania termografii kontaktowej w diagnostyce raka piersi, rozwoju urządzenia Tester 

BRASTER. Stanowią one potwierdzenie funkcjonalności zarówno termografii kontaktowej jako 

metody diagnostycznej, jak również działania samego urządzenia Tester BRASTER. Wnioski płynące 

z raportu pozwalają stwierdzić, że urządzenie Tester BRASTER znajduje przydatność kliniczną w 

diagnostyce raka piersi u kobiet bez względu na wiek, strukturę (gruczołowa, gruczołowo-tłuszczowa, 

tłuszczowo-gruczołowa, tłuszczowa) oraz temperaturę piersi. Samo badanie termograficzne wykonane 

przy użyciu urządzenia Tester BRASTER może być pozycjonowane, jako uzupełnienie przesiewowego 

procesu diagnostycznego patologii piersi. 

 

Kluczowe wnioski płynące z Badania Klinicznego THERMACRAC: 
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 uzyskane w badaniu wyniki dotyczące czułości1 i swoistości pozwalają wnioskować o 

skuteczności i przydatności urządzenia Tester BRASTER w procesie diagnostycznym patologii 

gruczołów piersiowych, 

 odnotowano podwyższenie skuteczności detekcji raka piersi przy połączeniu dwóch metod 

diagnostycznych - termografii z mammografią, 

 stwierdzono potencjalną komplementarność i wzajemne uzupełnianie się trzech metod 

(termografia, mammografia, ultrasonografia), dzięki ich różnym właściwościom detekcyjnym, 

 Tester BRASTER można uznać za urządzenie przydatne w diagnostyce patologii piersi, w tym 

raka piersi u kobiet. 

 

Uzyskana w badaniu czułość i swoistość badania termograficznego, przy wykorzystaniu 

urządzenia Tester BRASTER, względem standardowego postępowania diagnostycznego2 

wynosiła, odpowiednio 72% oraz 58% dla całej populacji (pacjentki w wieku od 19 do 89 lat), co 

potwierdzono jednoznacznie w wynikach z 3 niezależnych interpretacji. Tester BRASTER uzyskał 

jeszcze lepsze wyniki w następujących grupach badanych kobiet: 
 w wieku 50 lat i więcej – czułość i swoistość wynosiła odpowiednio: 76% i 59%, 

 w wieku poniżej 50 lat – czułość i swoistość wynosiła odpowiednio: 59% i 58%, 

 z tłuszczową strukturą piersi – czułość i swoistość wynosiła odpowiednio: 100% i 64%, 

 z gruczołową strukturą piersi – czułość i swoistość wynosiła odpowiednio: 71% i 63%. 

 

Czułość procedury multimodalnej (połączenie badania termograficznego z badaniem 

mammograficznym) osiągnięta w badaniu THERMACRAC - względem całej procedury 

diagnostycznej wynosiła 96%. Oceniając z kolei korelację badania termograficznego z 

mammografią wykazano istotną korelację wykrywalności patologii hipertermicznych3 w 

kategoriach BIRADS4 wskazujących na wysokie ryzyko obecności raka piersi (60% - 80%). Istotna 

korelacja wykrywalności patologii hipertermicznych z intensywnością procesów proliferacyjnych 

wykrytych w USG i potwierdzonych biopsją (najwyższy odsetek wykrytych przypadków raka 

inwazyjnego i hiperplazji przewodowej5) odpowiednio 72% – 66%. 

 

Analiza czułości termografii kontaktowej w wykrywaniu innych, anomalii rozrostowych piersi 

prowadzi do wniosku, że największą detekcję uzyskano w przypadku zmian charakteryzujących 

                                                 
1 Czułość - prawdopodobieństwo uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów chorych. 

Wysoka czułość oznacza przeoczenie niewielu chorych 

Swoistość - prawdopodobieństwo uzyskania ujemnego wyniku testu diagnostycznego wśród pacjentów 

niechorujących na diagnozowaną chorobę. Wysoka swoistość oznacza brak fałszywie dodatnich wskazań (test nie 

wskazuje zdrowych pacjentów jako chorych) 
2 Standardowe postępowanie diagnostyczne – Badanie fizykalne połączone z co najmniej jedną z technik 

obrazowych: USG, mammografią i ewentualnie wykonaniem biopsji  
3 Hipertermia – stan podwyższonej temperatury 
4 BIRADS - Breast Imaging-Reporting and Data System, to system stworzony przez American College of Radiology 

(ACR) w celu standaryzacji opisów mammograficznych, obejmujący skalę 5-o punktową do oceny stanu piersi, gdzie 

kategorie 4 (4a, 4b, 4c) i 5 oznaczają zmiany podejrzane o rosnącym prawdopodobieństwie złośliwości wykrytej 

patologii 
5 Hiperplazja – patomorfologiczne pojęcie oznaczające powiększenie tkanki lub narządu na skutek zwiększenia liczby 

komórek 
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się wyższym współczynnikiem proliferacji6, a zatem zwiększonym metabolizmem w obrębie 

patologii. Ta tendencja wskazująca na coraz lepsze wyniki detekcji przy pomocy urządzenia Tester 

BRASTER wraz ze stopniem proliferacji nieprawidłowych zmian w piersiach (w tym raka piersi) 

potwierdza zgodność założeń teoretycznych zasady funkcjonowania Testera BRASTER. 

 

Rekomendacje płynące z badania zalecają: 

 prowadzenie prac badawczo-rozwojowo związanych ze zwiększeniem ergonomii pracy  

z wykorzystaniem urządzenia Tester BRASTER np. skrócenie czasu badania 

termograficznego, co powinno pozytywnie wpłynąć na masowe wykorzystanie Testera, 

 dalszy rozwój algorytmu interpretacji uzyskiwanych wyników oraz opracowanie przez 

BRASTER S.A. narzędzi wspierających takich jak: atlas termograficzny, towarzyszące 

urządzeniu oprogramowanie do automatyzacji procesu interpretacji wyników, co umożliwi 

zaoferowanie urządzenia Tester BRASTER zarówno do zastosowań profesjonalnych w 

gabinetach lekarskich, jak przede wszystkim kobietom do użytku domowego, 

 przedstawienie uzyskanych w wyniku badania danych w formie publikacji naukowych  

i prezentacji na konferencjach medycznych. 

Potwierdzona całkowita nieinwazyjność i bezpieczeństwo badania oraz uzyskane wyniki, wskazują na 

perspektywiczność urządzenia Tester BRASTER we wczesnej i masowej diagnostyce raka piersi. 

 

Do pozostałych istotnych zdarzeń, które miały miejsce po zakończeniu IV kwartału 2013 roku należy 

zaliczyć: 

 udzielenie przez Chiński Urząd Patentowy patentu dla wynalazku pod nazwą „Mieszanina 

związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich 

zastosowanie" (ang: „Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-cryst mixtures 

and thier use’’). Warunkiem udzielenia patentu jest dokonanie stosownej opłaty. Informacja 

przekazana w raporcie bieżącym nr 3/2014. Spółka zleciła kancelarii patentowej dokonanie 

stosownej opłaty. 

 udzielenie przez Kanadyjski Urząd Patentowy patentu dla wynalazku pod nazwą „Mieszanina 

związków ciekłokrystalicznych, układ trzech mieszanin ciekłokrystalicznych oraz ich 

zastosowanie" (ang: „Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-cryst mixtures 

and thier use’’). Informacja przekazana w raporcie bieżącym nr 4/2014. Spółka zleciła kancelarii 

patentowej dokonanie stosownej opłaty. 

 decyzję z dnia 22.01.2014 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) poinformowało o 

nieudzieleniu dofinansowania na złożony w dniu 08.07.2013 wniosek o dotację na projekt w 

programie sektorowym INNOMED pt.: „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia 

Tester BRASTER przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii 

                                                 
6 Procesy proliferacyjne - oznaczają mnożenie się komórek (procesy rozrostowe), które mogą oznaczać 

powstawanie nowotworu 
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gruczołu piersiowego kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem 

standardowych metod diagnostycznych raka piersi”. Mimo, iż projekt uzyskał sumaryczną ocenę 

wyższą niż przyjęte przez NCBiR minimum, to w kryterium „Możliwość zastosowania wyników 

projektu w gospodarce” średnia ocen ekspertów wynosząca 3,5 pkt. była niższa od wymaganego 

minimum (4,5 pkt.) z możliwych do uzyskania 7,5 pkt. Zarówno Spółka, jak i doradcy nie zgadzają 

się z uzasadnieniem oceny i po szczegółowej analizie kart ocen ekspertów, na początku lutego 

2014r. zostało złożone odwołanie od decyzji NCBiR. 

 zarejestrowaniu znaku towarowego „BRASTER BREAST LIFE TESTER” przez Urząd 

Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Na podstawie powyższego świadectwa rejestracji, 

przedmiotowy znak towarowy jest chroniony w całej Unii Europejskiej do dnia 6 września 2023 

roku z możliwością przedłużenia terminu. 

 złożeniu do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pisma o rozwiązaniu umowy o 

dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-161/12-00, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Etap II 

– Wdrożenie Planu rozwoju eksportu. Decyzja ta podyktowana jest opóźnieniem w uzyskaniu 

pozwolenia na przebudowę ze zmianą użytkowania obiektu magazynowego (hali) na obiekt 

produkcyjny na działce nr ewidencyjny 260/3 obr. PGR Szeligi, ul. Cichy Ogród 7, gmina Ożarów 

Mazowiecki. Opóźnienie to spowodowało konieczność przesunięcia terminu zakończenia 

inwestycji w linię technologiczną do produkcji matryc ciekłokrystalicznych współfinansowanej z 

dotacji publicznej w ramach działania 1.4-4.1 POIG oraz 4.6 POIG. Oznacza to, że realizacja 

projektu zgodnie z Umową nr UDA-POIG 06.01.00-14-161/12-00 przed zakończeniem projektu 

POIG 1.4-4.1 i 4.6, stoi w sprzeczności z interesem gospodarczym Spółki i mogłaby doprowadzić 

do nieefektywnego wykorzystania środków publicznych, nie zapewniając możliwości osiągnięcia 

zakładanych wskaźników Projektu. 

 wybór przez Radę Nadzorczą Spółki, firmy audytorskiej Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego BRASTER S.A. za okres od 

01.01.2013 do 31.12.2013 r. 

5. ZESTAWIENIE RAPORTÓW OPUBLIKOWANYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU 

W IV kwartale 2013 roku Spółka przekazała następujące raporty: 

Nr 

raportu 

EBI / 

ESPI 
Treść 

26/2013 EBI Warunkowa decyzja o udzieleniu patentu europejskiego  

27/2013 EBI Decyzja o udzieleniu pozwolenia na przebudowę ze zmiana użytkowania  

28/2013 EBI Warunkowa decyzja o udzieleniu patentu międzynarodowego (Australia „Mixture of 

liquid-crystal compounds”) 

29/2013 EBI Warunkowa decyzja o udzieleniu patentu międzynarodowego (Australia „Liquid-

crystal emulsion”) 

30/2013 EBI  Odmowa udzielenia patentu przez urząd Patentowy RP  

31/2013 EBI  Raport kwartalny za III kwartał 2013  

32/2013 EBI  Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Spółki do ASO 
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33/2013 EBI  Udzielenie patentu międzynarodowego prze UP w Stanach Zjednoczonych  

34/2014 EBI  Decyzja o udzieleniu pozwolenia na przebudowę ze zmiana użytkowania  

35/2013 EBI Zakończenie rekrutacji pacjentek do badania „THERMACRAC”  

36/2013 EBI Odmowa udzielenia patentu przez Urząd Patentowy RP („Mieszanina związków 

ciekłokrystalicznych”)  

37/2013 EBI Wprowadzenie akcji serii C do obrotu na NewConnect  

38/2013 EBI Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii C 

39/2013 EBI Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu akcji 

zwykłych na okaziciela serii C 

 

6. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ NA OSTATNI DZIEŃ 

OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM 

Na dzień 31.12.2013 r. BRASTER S.A. nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych 

podmiotów gospodarczych, ani nie posiada akcji ani udziałów w innych spółkach. 

 

7. STANOWISKO ZARZĄDU EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 

PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW 

ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM 

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. 

 

8. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH 

REALIZACJI (W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ 

INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO) 

Dokument Informacyjny BRASTER S.A. nie zawierał informacji o których mowa w § 10 pkt 13a) 

Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. opisu planowanych działań i 

inwestycji wraz z harmonogramem ich realizacji, w raporcie kwartalnym nie jest przedstawiany opis stanu 

realizacji działań i inwestycji oraz harmonogramu ich realizacji. 

 

Sporządzono: Szeligi, 14.02.2013 r. 
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Członek Zarządu 

 


