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1. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE  PODSTAWOWE POZYCJE SKRÓCONEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (RÓWNIEŻ PRZELICZONE NA EURO) 

 tys. PLN tys. EUR 

Wybrane dane finansowe 
01.01.2015-

30.06.2015 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.01.2015-

30.06.2015 

01.01.2014-

30.06.2014 

Przychody netto ze sprzedaży - - - - 

Amortyzacja 87 150 21 36 

Zysk/strata na sprzedaży -2 037 -1 623 -493 -388 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -2 037 -1 500 -493 -359 

Zysk/strata brutto -1 956 -1 459 -473 -349 

Zysk/strata netto -1 966 -1 488 -476 -356 

          

Przepływy z działalności operacyjnej -2 731 -2 066 -661 -494 

Przepływy z działalności inwestycyjnej -3 444 -281 -833 -67 

Przepływy z działalności finansowej 37 352 6 142 9 035 1 470 

Przepływy razem 31 177 3 795 7 541 908 

 

  tys. PLN tys. EUR 

Wybrane dane finansowe 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

Aktywa razem 49 499 13 623 11 262 11 801 3 196 2 707 

Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 

5 302 4 812 688 1 264 1 129 165 

Zobowiązania długoterminowe - - - - - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 318 276 428 76 65 103 

Kapitał własny 44 198 8 812 10 574 10 537 2 067 2 541 

Kapitał zakładowy 561 300 300 134 70 72 

Liczba akcji (w sztukach) 5 614 653 3 002 291 3 002 291 5 614 653 3 002 291 3 002 291 

Zysk (strata) na jedną akcję 

zwykłą (w PLN/w EUR) 

-0,35  -1,13  -0,50  -0,08  -0,27  -0,12  

Rozwodniony zysk (strata) na 

jedną akcję zwykłą (w PLN/w 

EUR) 

-0,35  -0,81  -0,36  -0,08  -0,19  -0,09  

Wartość księgowa na jedną 

akcję zwykłą (w PLN/w EUR) 

7,87  2,94  3,52  1,88  0,69  0,85  
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Rozwodniona wartość księgowa 

na jedną akcję zwykłą (w 

PLN/w EUR) 

7,87  2,10  2,53  1,88  0,49  0,61  

Zdeklarowana lub wypłacona 

dywidenda na jedną akcję 

zwykłą (w PLN/w EUR) 

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

 

Dane finansowe wykazane w EUR zostały przeliczone według następujących zasad: 

 pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu NBP na dzień 30.06.2015 – 4,1944 

PLN/EUR, 30.06.2014 – 4,1609 PLN/EUR, na dzień 31.12.2014 – 4, 2623 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 1.01-30.06.2015 – 4,1341 PLN/EUR za okres 1.01-30.06.2014 – 4,1784 PLN/EUR. 
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1.2 BILANS 

AKTYWA Nota  
Stan na 

30.06.2015 r. 

Stan na 

31.12.2014 r. 

Stan na 

30.06.2014 r. 

A AKTYWA TRWAŁE   6 728 3 114 2 771 

I   WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   1 172 1 229 1 312 

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   3 5 61 

  2. Wartość firmy   - - - 

  3. 
Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne 

wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 
  228 245 453 

  4. Inne wartości niematerialne i prawne     - - 

  5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 941 979 798 

II  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  4 955 1 541 1 396 

  1. Środki trwałe  273 278 312 

  a) 
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 

gruntu) 
 - - - 

  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  39 - - 

  c) urządzenia techniczne i maszyny  224 278 312 

  d) środki transportu  - - - 

  e) inne środki trwałe  10 - - 

  2. Środki trwałe w budowie 2 4 624 1 205 1 051 

  3. Zaliczki na środki trwałe   58 58 33 

III  NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  146 60 60 

  1. Od jednostek powiązanych   - - - 

  2. Od pozostałych jednostek  146 60 60 

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 
 455 284 3 

  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 6 3 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 454 278 -  

B AKTYWA OBROTOWE  42 771 10 509 8 491 

I  ZAPASY  - - 180 

  1. Materiały  - - - 
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  2. Półprodukty i produkty w toku  - - - 

  3. Produkty gotowe  - - - 

  4. Towary  - - - 

  5. Zaliczki na dostawy  - - 180 

II   NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  1 000 293 338 

  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  1 000 293 338 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  22 3 45 

  - do 12 miesięcy  22 3 45 

  - powyżej 12 miesięcy  - - - 

  b) 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 
4 977 289 292 

  c) inne   1 1 1 

  d) dochodzone na drodze sądowej  - - - 

III   INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE  39 155 7 978 6 665 

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  39 155 7 978 6 665 

  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 5 39 155 7 978 6 665 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  3 356 4 558 55 

  - inne środki pieniężne   35 799 3 420 6 610 

  - inne aktywa pieniężne  - - - 

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe  - - - 

IV   
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 
6 2 616 2 238 1 308 

    AKTYWA RAZEM  49 499 13 623 11 262 
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    PASYWA Nota 
Stan na 

30.06.2015 r. 

Stan na 

31.12.2014 r. 

Stan na 

30.06.2014 r. 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  44 198 8 812 10 574 

I   KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY  561 300 300 

II  
NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 

PODSTAWOWY  
 - - - 

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

IV  KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY  54 906 17 815 17 663 

V   
KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI 

WYCENY 
 - - - 

VI  
POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) 

REZERWOWE 
 - 1 - 

VII   ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH  -9 303 -5 901 -5 901 

VIII  ZYSK (STRATA) NETTO  -1 966 -3 403 -1 488 

IX 
  

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU 

OBROTOWEGO   
 - - - 

B 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA 
 5 302 4 812 688 

I   REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  6 19 99 

  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  6 1 2 

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  - - - 

  - długoterminowa  - - - 

  - krótkoterminowa  - - - 

  3. Pozostałe rezerwy  - 18 97 

  - długoterminowe  - - - 

  - krótkoterminowe  - 18 97 

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  318 276 428 

  1. Wobec jednostek powiązanych  25 28 28 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  25 28 28 

  - do 12 miesięcy  25 28 28 

  - powyżej 12 miesięcy  - - - 

  b) inne  - - - 

  2. Wobec pozostałych jednostek  293 248 400 

  a) kredyty i pożyczki  - - - 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  - - - 

  c) inne zobowiązania finansowe  - - - 

  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  228 196 354 

  - do 12 miesięcy  228 196 354 

  - powyżej 12 miesięcy  - - - 

  e) zaliczki otrzymane na dostawy  - - - 

  f) zobowiązania wekslowe  - - - 
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  g) 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń 
 56 47 40 

  h) z tytułu wynagrodzeń   8 5 5 

  i) inne   1 - 1 

  3. Fundusze specjalne  - - - 

IV   ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  4 978 4 517 161 

  1. Ujemna wartość firmy  - - - 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 7 4 978 4 517 161 

  - długoterminowe  - - - 

  - krótkoterminowe  4 978 4 517 161 

    PASYWA RAZEM  49 499 13 623 11 262 

       

Wartość księgowa   44 198 8 812 10 574 

Liczba akcji (w sztukach)   5 614 653 3 002 291 3 002 291 

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)   7,87 2,94 3,52 

Rozwodniona liczba akcji (w sztukach)   5 614 653 4 188 093 4 186 400 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)   7,87 2,10 2,53 
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1.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  Nota 
01.01.2015-

30.06.2015 

01.01.2014-

30.06.2014 

II kwartał 

2015 

II kwartał 

2014 

A 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów: 
  - - - - 

    od jednostek powiązanych    - - - - 

  I Przychody netto ze sprzedaży produktów   - - - - 

  II 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów 
  - - - - 

B 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów, w tym: 
  - - - - 

    jednostkom powiązanym    - - - - 

  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów    - - - - 

  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów   - - - - 

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży [A-B]   - - - - 

D   Koszty sprzedaży   - - - - 

E   Koszty ogólnego zarządu 8 2 037 1 623 894 868 

F Zysk (strata) ze sprzedaży [C-D-E]   -2 037 -1 623 -894 -868 

G Pozostałe przychody operacyjne   12 123 12 18 

  I 
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 
  - - - - 

  II Dotacje   - 37 - 18 

  III Inne przychody operacyjne   12 86 12 - 

H Pozostałe koszty operacyjne   12 - 12 - 

  I 
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 

trwałych 
  - - - - 

  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych    - - - - 

  III Inne koszty operacyjne   12 - 12 - 

I Zysk (strata) z działalności operacyjnej [F+G-H]   -2 037 -1 500 -894 -850 

J Przychody finansowe   82 41 68 26 

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

    od jednostek powiązanych    - - - - 

  II Odsetki   81 41 68 26 

    od jednostek powiązanych    - - - - 

  III Zysk ze zbycia inwestycji   - - - - 

  IV Aktualizacja wartości inwestycji    - - - - 

  V Inne   1 - - - 

K Koszty finansowe   1 - 1 - 

  I Odsetki, w tym:   - - - - 

    dla jednostek powiązanych   - - - - 

  II Strata ze zbycia inwestycji   - - - - 

  III Aktualizacja wartości inwestycji   - - - - 

  IV Inne   1 - 1 - 

L Zysk (strata) z działalności gospodarczej [I+J-K]   -1 956 -1 459 -827 -824 

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

  I Zyski nadzwyczajne   - - - - 

  II Straty nadzwyczajne   - - - - 

N Zysk (strata) brutto [L+/-M]   -1 956 -1 459 -827 -824 
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O Podatek dochodowy   10 29 5 -1 

  I Podatek dochodowy bieżący   - - - - 

  II Podatek dochodowy odroczony   10 29 5 -1 

P 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty) 
  - - - - 

R Zysk (strata) netto [N-O-P]   -1 966 -1 488 -832 -823 
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1.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
01.01.2015- 

30.06.2015 

01.01.2014- 

31.12.2014 

01.01.2014- 

30.06.2014 

 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8 812 5 921 5 921 

- korekty błędów - - - 

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

       po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 812 5 921 5 921 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 300 250 250 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 261 50 50 

a) zwiększenie (z tytułu) 261 50 50 

- wydania udziałów (emisji akcji) 261 50 50 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 

- umorzenia udziałów (akcji) - - - 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 561 300 300 

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 17 815 11 571 11 571 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 37 091 6 244 6 092 

a) zwiększenie (z tytułu) 38 740 6 450 6 453 

- emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej 38 740 6 450 6 453 

- podziału zysku (ustawowo) - - - 

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

b) zmniejszenie (z tytułu) 1 649 206 361 

- pokrycia kosztów pozyskania kapitału 1 649 206 361 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 54 906 17 815 17 663 

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 - - - 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1 - - 

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

a) zwiększenie (z tytułu) - 1 - 

- wydanie akcji na podstawie warrantów - 1 - 

b) zmniejszenie (z tytułu: przenieseninie na kapitał podstawowy) 1 - - 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu - 1 - 

7. Różnice kursowe z przeliczenia - - - 

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -9 303 -5 901 -5 901 
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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, -9 303 -5 901 -5 901 

- korekty błędów - - - 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - 

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -9 303 -5 901 -5 901 

a) zwiększenie (z tytułu) - - - 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - 

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -9 303 -5 901 -5 901 

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -9 303 -5 901 -5 901 

9. Wynik netto -1 966 -3 403 -1 488 

a) zysk netto - - - 

b) strata netto -1 966 -3 403 -1 488 

c) odpisy z zysku - - - 

 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 44 198 8 812 10 574 

 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 44 198 8 812 10 574 
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1.5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  WYSZCZEGÓLNIENIE 
01.01.2015-

30.06.2015 

01.01.2014-

30.06.2014 

01.01.2014-

31.12.2014 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej       

I Zysk/ strata netto -1 966 -1 488 -3 403 

II Korekty razem: -765 -578 2 705 

1 Amortyzacja 87 150 295 

2 Zyski/ Straty z tytułu różnic kursowych - - - 

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

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - - 

5 Zmiana stanu rezerw -12 -13 -94 

6 Zmiana stanu zapasów - -177 4 

7 Zmiana stanu należności -794 -141 -96 

8 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyłączeniem pożyczek i 

kredytów) 41 307 155 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -87 -704 2 441 

10 Inne korekty - - - 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -2 731 -2 066 -698 

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 3 444 -281 488 

1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 444 -281 488 

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) -3 444 -281 -488 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej       

I Wpływy 37 352 6 142 6 294 

1 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 37 352 6 142 6 294 

2 Kredyty i pożyczki - - - 

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - 

4 Inne wpływy finansowe - - - 

II Wydatki - - - 

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych - - - 
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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 - - - 

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - 

6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - 

7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - - - 

8 Odsetki - - - 

9 Inne wydatki finansowe - - - 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 37 352 6 142 6 294 

1 Zapłacone odsetki - - - 

2 zwrócone odsetki - - - 

D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII) 31 177 3 795 5 108 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 31 177 3 795 5 108 

  zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - - 

F Środki pieniężne na początek okresu 7 978 2 870 2 870 

G środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 39 155 6 665 7 978 

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

2.1 ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 

Okres objęty sprawozdaniem 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 6 miesięcy od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 

2015 roku. Dla danych prezentowanych w bilansie zaprezentowano dane na dzień 30 czerwca 2014 roku 

oraz 31 grudnia 2014 roku. Dla danych prezentowanych w rachunku zysków i strat zaprezentowano 

porównywalne dane finansowe za okres 6 miesięcy od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku oraz 

kwartalne za II kwartał 2015 i II kwartał 2014. Dla danych prezentowanych w rachunku przepływów 

pieniężnych oraz zestawieniu zmian w kapitale własnym, zaprezentowano porównywalne dane finansowe 

za okres 6 miesięcy od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca  2014 oraz od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 

2014 roku. 

 

Wykaz jednostek powiązanych ze Spółką 

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

wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 

wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości par.2 pkt 6 oraz na podstawie MSR 24, podmioty 

powiązane ze Spółką w roku 2015 to: 

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

JARLOG Henryk Jaremek, 

 Marcin Halicki - Prezes Zarządu Spółki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin 

Halicki, 

 Grehen Sp. z o.o. - podmiot, w którym wspólnikiem jest Członek Rady Nadzorczej.  

 

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz.U. 330 z roku 2013 z 

późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji 

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U.  133 z 2014 

roku z późniejszymi zmianami) 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 I półrocze 2015 roku zapewnia porównywalność danych. 

 

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 
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ewidencji, do czasu zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub zakończenia 

użytkowania określonego składnika wartości niematerialnych i prawnych. 

 

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 ochrony technologii. 

 

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, które będą związane z komercyjną wersją produktu np. 

„BRASTER Tester”) 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. 
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Środki trwałe o wartości początkowej równej 3 500 złotych lub wyższej amortyzowane są metodą liniową 

przy zastosowaniu stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej użyteczności: 

 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, 

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. 

 

3. Należności długoterminowe  

Należności długoterminowe prezentowane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady 

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 - 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 dokonanie. Odpis aktualizujący wartość zapasów odnoszony jest na 

pozostałe koszty operacyjne. 

 

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, 
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4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

 

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 zaliczonych do 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 – w wysokości skorygowanej ceny 

nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. 

 

Aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności – 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 KRS. 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. 
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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.  

 

11. Zysk na akcję 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcje 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 akcje 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. 

 

13. Zobowiązania krótkoterminowe 

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

wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

 

14. 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. 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. 

 

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 
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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. 

 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 

przy zachowaniu zasady ostrożności. 

 

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: 

 30.06.2015    4,1944 PLN/EUR 

 30.06.2014    4,1609 PLN/EUR. 
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Kurs średni NBP w okresie: 

 01.01.2015 do 30.06.2015  4,1341 PLN/EUR 

 01.01.2014 do 30.06.2014  4,1784 PLN/EUR. 

 

Najwyższy kurs w okresie: 

 01.01.2015-30.06.2015 4,3335 PLN/EUR z dnia 20.01.2015 

 01.01.2014-30.06.2014 4,2375 PLN/EUR z dnia 03.02.2014 

 

Najniższy kurs w okresie: 

 01.01.2015-30.06.2015 3,9822 PLN/EUR z dnia 21.04.2015 

 01.01.2014-30.06.2014 4,0998 PLN/EUR z dnia 09.06.2014 

 

18. Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane 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. 

 

19. Koszty operacyjne 

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

układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. 

 

20. Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy ustala się zgodnie z obowiązującą w danym roku stawką podatkową. Podstawa 

opodatkowania to dodatnia różnica  między przychodami podatkowymi a kosztami podatkowymi. 

 

21. Ciągłość zasad rachunkowości 

Spółka nie zmieniała zasad polityki rachunkowości za I półrocze 2015 roku. 
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2.2 OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

BRASTER S.A. jest innowacyjną spółką biotechnologiczną w obszarze medycyny. Działalność będzie 

opierać się na produkcji urządzenia diagnostycznego BRASTER Tester oraz świadczeniu usług 

telemedycznych związanych z diagnostyką raka piersi przy wykorzystaniu Testera. Tester ten, jest 

innowacyjnym instrumentem do nieinwazyjnego obrazowania medycznego (obrazowanie różnic 

temperatur), nakierowanym na poszukiwanie wczesnych markerów czynnościowych poważnych chorób 

piersi, w tym w szczególności raka piersi. W przypadku wykrycia patologii w obrazie termograficznym, 

kobieta kierowana będzie do pogłębionej diagnostyki (ultrasonografia, mammografia) oraz potwierdzenia 

w badaniu histopatologicznym. Obecnie Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz budowę 

infrastruktury produkcyjnej do uruchomienia seryjnej produkcji Testera. 

Tabela 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 - Dom Maklerski S.A. 

PKD: PKD 3250Z 

 
BRASTER Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia BRASTER Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Al. Wyścigowa 4 C lok. 39, zarejestrowanej w Sądzie 

Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000311746.  

 

W dniu 02 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. 

 

W dniu 13 grudnia 2011 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 

KRS dokonał wpisu spółki akcyjnej pod firmą: BRASTER S.A. pod numerem 0000405201. 

 

Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki 

Spółka BRASTER została utworzona w 2008 roku przez grupę pięciu polskich 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. Badania te doprowadziły do opracowania innowacyjnego w skali światowej, 

medycznego testera termograficznego, wykorzystującego matryce ciekłokrystaliczne, przeznaczonego do 

wczesnego wykrywania patologii piersi, w tym przede wszystkim raka. 

 

mailto:inwestorzy@braster.eu
http://www.braster.eu/
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Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: 

 produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, 

 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. 

 

Zgodnie ze Statutem Spółki, czas trwania jednostki jest nieograniczony. Nie wystąpiły żadne okoliczności 

i czynności prawne, z których wynikałby ograniczony czas trwania działalności Spółki. 

2.3 ORGANY SPÓŁKI 

Zarząd 

Na dzień 01.01.2015 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: 

 Marcin Halicki   – Prezes Zarządu, 

 Henryk Jaremek  – Wiceprezes Zarządu. 

 

W dniu 12 lutego 2015 r. Pan Konrad Kowalczuk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prokurenta Spółki. 

Jednocześnie w dniu 12 lutego 2015r. Rada Nadzorcza powołała Pana Konrada Kowalczuka na funkcję 

Członka Zarządu BRASTER S.A. 

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu, Zarząd Spółki składa się z następujących osób: 

 Marcin Halicki                           – Prezes Zarządu, 

 Henryk Jaremek   – Wiceprezes Zarządu, 

 Konrad Kowalczuk  – Członek Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza 

Na dzień 30.06.2015 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: 

 Krzysztof Rudnik   – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

 Joanna Piasecka-Szczepańska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

 Tomasz Binkiewicz   – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Pielak   – Członek Rady Nadzorczej, 

 Wojciech Sobczak  – Członek Rady Nadzorczej. 

 

W dniu 9 lipca 2015 r. Pan Wojciech Sobczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej Spółki BRASTER z dniem 9 lipca 2015 roku. W treści dokumentu nie podano informacji o 

powodach podjęcia decyzji o rezygnacji. 

 

W dniu 9 lipca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BRASTER,  działając na 

podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Uchwałą nr 19/2015, 

powołało w głosowaniu tajnym Pana Tadeusza Wesołowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej. 

Ponadto, w dniu 9 lipca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki BRASTER,  

działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, uchwałą 

warunkową nr 20/2015 oraz 21/2015, w głosowaniu tajnym, powołało Pana Radosława Rejmana oraz Pana 

Radosława Wesołowskiego na stanowisko członków Rady Nadzorczej pod warunkiem zarejestrowania 

zmian Statutu Spółki objętych Uchwałą nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 
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BRASTER S.A. z dnia 9 lipca 2015 roku w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. Na dzień publikacji 

niniejszego raportu, powyższy warunek nie został spełniony, o jego spełnieniu Spółka poinformuje w 

odrębnym raporcie bieżącym. Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do raportu 

bieżącego numer 31/2015/ESPI. 

W dniu 9 lipca 2015  roku, odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki BRASTER, na którym Uchwałą 

numer 1 powołano Pana Tadeusza Wesołowskiego na przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponadto, 

Uchwałą numer 2 powołano Pana Krzysztofa Rudnika na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej.  

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: 

 Tadeusz Wesołowski   – Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

 Krzysztof Rudnik              – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

 Tomasz Binkiewicz   – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Joanna Piasecka-Szczepańska    – Członek Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Pielak   – Członek Rady Nadzorczej, 

 Radosław Wesołowski  – Członek Rady Nadzorczej (warunkowo), 

 Radosław Rejman                       – Członek Rady Nadzorczej (warunkowo). 

 

2.4 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA DZIEŃ 

PRZEKAZANIA RAPORTU PÓŁROCZNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STRUKTURZE 

WŁASNOŚCI ZNACZĄCYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA 

POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy BRASTER S.A. wynosi 561.465,30 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, 

 12.362 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 

 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 

 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 

 

Akcje serii A, B, C, E i F są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.  

 

Akcje serii A, B, C, D ,E i F nie są uprzywilejowane w rozumieniu przepisów KSH (na każdą akcję serii A, 

B, C, D, E i F  przypada jeden głos). 

 
Tabela 2: Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 

5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, na dzień 30 czerwca 2015 roku.  

Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 
% akcji 

Liczba 

głosów 

% głosów  na 

WZ 

Tadeusz Wesołowski* 363 058 6,47% 363 058 6,47% 
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Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska SA 
326 662 5,82% 326 662 5,82% 

Ipopema Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. (łącznie z 

zarządzanymi funduszami)* 

320 716 5,71% 320 716 5,71% 

mWealth Management SA 280 761 5,00% 280 761 5,00% 

Pozostali akcjonariusze 4 323 456 77,00% 4 323 456 77,00% 

Razem 5 614 653 100,00% 5 614 653 100,00% 

* wraz z podmiotami powiązanymi 

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

5% głosów na walnym zgromadzeniu (na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania).   

Akcjonariusz 
Liczba 

akcji 
% akcji 

Liczba 

głosów 

% głosów  na 

WZ 

Tadeusz Wesołowski* 363 058 6,47% 363 058 6,47% 

Dom Maklerski Banku Ochrony 

Środowiska SA 
326 662 5,82% 326 662 5,82% 

Ipopema Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych S.A. (łącznie z 

zarządzanymi funduszami)* 

320 716 5,71% 320 716 5,71% 

mWealth Management SA 280 761 5,00% 280 761 5,00% 

Pozostali akcjonariusze 4 323 456 77,00% 4 323 456 77,00% 

Razem 5 614 653 100,00% 5 614 653 100,00% 

* wraz z podmiotami powiązanymi 

2.5 OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO 

DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH 

W I półroczu 2015 roku, w Spółce miały miejsce zdarzenia, które w sposób znaczący wpłynęły na 

działalność Emitenta. Poniżej Zarząd przedstawia najważniejsze z nich. 

 

Najistotniejszym zdarzeniem, mającym miejsce w okresie sprawozdawczym, było zatwierdzenie, w dniu 4 

maja 2015 roku, przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) prospektu emisyjnego sporządzonego przez 

Emitenta w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 

na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz F (oferującym był IPOPEMA Securities S.A.). Celem 

w/w postępowania było pozyskanie środków na realizację Strategii Rozwoju Spółki na lata 2015-2021, 

zmierzającej do komercjalizacji urządzenia BRASTER Tester przeznaczonego bezpośrednio dla kobiet. W 

dniu 26 stycznia 2015 roku, wpłynęło do Spółki postanowienie od KNF, z którego wynikało, iż KNF przyjął 

w/w wniosek Spółki i wznowił procedurę w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego BRASTER S.A. 

w związku z planowaną ofertą publiczną i zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu instrumentów 

Spółki na rynek regulowany. W dniu 5 maja 2015 roku Spółka opublikowała Prospekt. Oferta publiczna 

obejmowała do 2,6 mln akcji nowej emisji serii F. W dniu 5 maja 2015 r., Zarząd spółki podjął decyzję o 

ustaleniu wysokości ceny maksymalnej  na poziomie 19,00 PLN. Zapisy inwestorów indywidualnych miały 

miejsce od 6 do 13 maja. W dniach 6-14 maja odbył się book building, a między 15 a 19 maja zapisy na 

akcje składali  inwestorzy instytucjonalni. W dniu 20 maja 2015 roku, na podstawie uchwały Zarządu nr 1, 

dokonano przydziału 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Emitenta, o wartości 0,10 zł każda, 
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oferowanych  w ramach  oferty publicznej. Cena emisyjna akcji została ustalona na 15,00 zł. Na mocy ww. 

uchwały inwestorom przydzielono 100% akcji oferowanych w taki sposób, że: 

1) 658.318 akcji zwykłych na okaziciela serii F przydzielono inwestorom indywidualnym, 

2) 1.941.682 akcji oferowanych przydzielono inwestorom instytucjonalnym. 

W związku z powyższym oferta publiczna akcji doszła do skutku i Emitent w dniu 16 czerwca 2015 roku 

złożył wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie SA łącznie 5.614.653 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 1.425.000 akcji serii A, 1.047.291 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 

12.362 akcji serii D, 500.000 akcji serii E, 2.600.000 akcji serii F. Wnioskowana data pierwszego dnia 

notowania ww. akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. to 24 

czerwca 2015 r. Równocześnie Zarząd Emitenta złożył wniosek o zakończenie notowania akcji serii A, B, 

C oraz E Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z dniem poprzedzającym dzień 

notowania instrumentów finansowych Spółki na rynku regulowanym GPW. W dniu 22 czerwca 2015 roku 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”) podjął uchwałę nr 591/2015 w 

sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii 

A, B, C, E, F Spółki. Zarząd GPW postanowił dopuścić z dniem 24 czerwca 2015 roku do obrotu na rynku 

równoległym 5.602.291 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, o wartości nominalne j 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda, w tym: 

1) 1.425.000 ( jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii A, 

2) 1.047.291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii B, 

3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C, 

4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii E, 

5) 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji serii F. 

 

Ponadto, w dniu 22 czerwca 2015 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął 

uchwałę nr 592/2015  w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 

24 czerwca 2015 r. akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, E oraz akcji serii F Spółki pod warunkiem 

dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 czerwca 2015 r. rejestracji 

tych akcji i oznaczenia ich kodem “PLBRSTR00014”. Akcje Spółki są notowane w systemie notowań 

ciągłych pod nazwą skróconą „BRASTER” i oznaczeniem „BRA”. W dniu 23 czerwca 2015 r. Emitent 

otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") 

z dnia 23 czerwca 2015 r., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą nr 392/15 z dnia 19 czerwca 

2015 r. Zarządu KDPW, w dniu 24 czerwca 2015 r. nastąpiła rejestracja 2.600.000 akcji zwykłych na 

okaziciela serii F w KDPW oznaczonych kodem ISIN PLBRSTR00014. Ponadto, Spółka podjęła stosowne 

kroki aby w najbliższym czasie wprowadzić również akcje serii D do obrotu na rynku regulowanym GPW. 

O zajściu w/w zdarzenia Spółka poinformuje w raporcie bieżącym.  

 

Istotnym zdarzeniem, związanym z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii F, było podpisanie 

w dniu 07.04.2015, przez Emitenta z następującymi podmiotami: 
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1) Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany i zarządzany przez IPOPEMA 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.; 

2) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie;  

3) Marcin Halicki – Prezes Zarządu; 

4) Henryk Jaremek – Wiceprezes Zarządu  

5) Konrad Kowalczuk – Członek Zarządu; 

6) Grzegorz Pielak – Członek Rady Nadzorczej; 

7) Tomasz Binkiewicz – Członek Rady Nadzorczej; 

umów o ograniczeniu zbywalności akcji Emitenta (umowa „lock-up”) znajdujących się w posiadaniu 

wspomnianych powyżej akcjonariuszy, na podstawie której zobowiązali się oni do niedokonywania 

jakichkolwiek czynności rozporządzających tymi akcjami. Zawarcie w/w umowy związane było z 

planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii F. Postanowienia Umowy Lock-up 

obowiązują od daty jej zawarcia do upływu 360 dni liczonych od daty podjęcia przez Spółkę uchwały o 

ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Nowej Emisji oferowanych w ramach pierwszej ofert publicznej. Umowa 

wygasa w przypadku, gdy Spółka nie dokona alokacji Akcji Nowej Emisji oraz nie dokona ustalenia 

ostatecznej ceny Akcji Nowej Emisji do dnia 30 czerwca 2015 roku włącznie. 

 

W dniu 9 czerwca 2015 roku, Emitent powziął informację o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki. Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 23 czerwca 2014 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu BRASTER S.A. do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 

akcji do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW oraz uchwały 

z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego 

spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru 

oraz upoważnienia zarządu BRASTER S.A. do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do 

obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji oraz zawarcia umowy z KDPW, na mocy których 

Spółka przeprowadziła ofertę publiczną akcji serii F oraz na podstawie oświadczenia Zarządu Spółki w 

sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego BRASTER S.A. po zakończeniu subskrypcji 

publicznej akcji serii F. 

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez Sąd jego wartość wynosi obecnie 

561 465,30 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 30/100) i dzieli się na 

5.614.653 (pięć milionów sześćset czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości 

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich 

wyemitowanych akcji Spółki wynosi 5.614.653 (pięć milionów sześćset czternaście tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt trzy). 

Niezwykle ważnym od strony operacyjnej wydarzeniem, które miało miejsce w I półroczu 2015 roku,  było 

podpisanie w dniu 18 lutego 2015 roku przez  Zarząd BRASTER S.A. Umowy na generalne wykonawstwo 

zakładu do produkcji i montażu matryc ciekłokrystalicznych z firmą AB Industry S.A. Zgodnie z 
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postanowieniami Umowy, wchodzi ona w życie z chwilą jej podpisania. Zawarcie w/w Umowy związane 

jest z realizacją II Etapu Projektu pt.: „BreastLife – innowacyjny tester termografii ciekłokrystalicznej, 

wykrywający raka piersi PKWiU: 33.40.23 (Przyrządy ciekłokrystaliczne)” w ramach Działania 4.1 

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-

2013. Przedmiotem wspomnianej Umowy jest stworzenie infrastruktury, w tym budowa linii 

technologicznej umożliwiającej produkcję matryc ciekłokrystalicznych wykorzystywanych w urządzeniu 

BRASTER Tester, na podstawie przekazanych przez Emitenta wytycznych technologicznych. W wyniku 

realizacji Umowy, dzięki stworzeniu wspomnianej linii technologicznej, Spółka będzie mogła 

przeprowadzać takie procesy jak: odważanie substratów, przygotowanie emulsji ciekłokrystalicznych i 

roztworów z zastosowaniem urządzeń procesowych, nakładanie i polimeryzacja warstw emulsji 

ciekłokrystalicznej na folie podkładową, kondycjonowanie, kontrola jakości, obróbka mechaniczna i 

znakowanie produktu, montaż matryc w obejmach, konfekcjonowanie.  

Termin realizacji Umowy został podzielony na dwa etapy: 

a) Etap I: do 30.11.2015 – obejmuje dostawę urządzeń technologicznych, 

b)  Etap II: do 31.05.2016 – obejmuje, m.in. uruchomienie powstałych instalacji, rozruch zakładu oraz 

testy produkcyjne. 

Wykonawcy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 11 723 500 zł netto. Część wydatków w ramach 

Umowy, tj. 4 020 998,80 zł, zostanie pokryta z funduszy unijnych pozyskanych w ramach Działania 4.1. 

Pozostałą część kosztów związanych z realizacją Umowy Spółka zamierza pokryć ze środków pozyskanych 

w ramach przeprowadzonej oferty publicznej akcji. Ważnym elementem Umowy są zapisy, na mocy 

których Wykonawca udzieli Spółce gwarancji na wykonane w ramach Umowy prace, a także zapisy 

dotyczące kar umownych m.in. w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy urządzeń 

technologicznych do dnia 30 listopada 2015 roku oraz w momencie pojawienia się opóźnienia w wykonaniu 

przedmiotu Umowy. Do dania publikacji niniejszego Raportu, realizacja prac wspólnie z AB Industry 

przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

 

Niezwykle ważnym wydarzeniem mającym miejsce w I półroczu 2015 roku było zawarcie w dniu 

20.01.2015r. Umowy nr 2/ISE/1033/2015 z Politechniką Warszawską - Instytutem Systemów 

Elektronicznych („EiTI”). Przedmiotem powyższej Umowy było opracowanie prototypowego systemu 

automatycznej interpretacji badań termograficznych otrzymywanych z urządzenia BRASTER Tester. 

Umowa została zawarta na czas określony, tj. do 15.07.2015 r. Zgodnie z rekomendacją wynikającą z 

przeprowadzonego wstępnego projektu badawczego realizowanego przy współpracy z EiTI (informacja 

przekazana w raporcie bieżącym numer 102/2014 z dnia 16.12.2014 r.) zakończonego sukcesem w połowie 

grudnia 2014 roku, Spółka kontynuowała prace badawcze zmierzające do opracowania algorytmów 

sztucznej inteligencji w zakresie komputerowej analizy obrazów otrzymanych z urządzenia BRASTER 

Tester. Kontynuacja współpracy z EiTI jest zgodna z założeniami strategii Spółki na lata 2015-2021, gdyż 

opracowanie systemu umożliwiającego automatyczną interpretację obrazów otrzymywanych z urządzenia 

BRASTER Tester stanowi jeden z jej fundamentów. Dzięki odpowiednim algorytmom możliwa będzie 

komercjalizacja Testera wśród kobiet już w drugiej połowie 2016 r. na rynku polskim, a następnie na 

rynkach międzynarodowych. Odebranie przedmiotu w/w umowy nastąpiło już po dniu bilansowym i zostało 

szczegółowo opisane w punkcie 2.21 niniejszego raportu. 
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W dniu 16 marca 2015 roku, Spółka zawarła umowę z firmą Creotech Instruments S.A. („Creotech”), której 

przedmiotem jest zaprojektowanie i wytworzenie głowicy rejestrującej („głowica”) urządzenia BRASTER 

Tester, służącej do rejestracji badań termograficznych z matryc ciekłokrystalicznych, z możliwością 

bezprzewodowego pobierania danych dotyczących badania przez urządzenie typu tablet z wykorzystaniem 

technologii WiFi. W dniu  15 lipca 2015 roku, Spółka podpisała z firmą Creotech Aneks nr 1, który zakłada 

przygotowanie co najmniej dwóch wersji prototypów głowicy oraz wyprodukowanie jej ostatecznych wersji 

i będzie realizowana w następujących etapach: 

a) wykonanie pierwszej wersji prototypu w terminie do dnia 28 kwietnia 2015 r. (8 tygodni), 

b) wykonanie kolejnych wersji prototypowych oraz wersji ostatecznej głowicy w terminie do dnia 21 

sierpnia 2015 r., 

c) wyprodukowanie  100 szt. głowic w terminie do 19 października 2015 r. 

Do podstawowych funkcjonalności głowicy rejestrującej należy rejestracja obrazów termograficznych 

powstających na matrycach wytwarzanych przez Spółkę, bezprzewodowa transmisja danych do urządzenia 

typu tablet oraz monitoring podstawowych parametrów klimatycznych w pomieszczeniu. Opracowanie 

prototypów obejmuje zaprojektowanie cyfrowego układu elektronicznego z podziałem na moduł rejestracji 

i przetwarzania obrazów, moduł zasilania, modułu transmisji bezprzewodowej oraz zaprojektowanie 

obudowy głowicy z uwzględnieniem designu i ergonomii użytkowania. Prototypy urządzenia zostaną 

wykonane metodą rapid prototyping, z zastosowaniem druku 3D w technologii SLS, a następnie zostaną 

przeprowadzone testy zakładanych funkcjonalności. Urządzenie BRASTER Tester powstałe w wyniku 

współpracy z Creotech, będzie zastosowane w trakcie badania klinicznego INNOMED, które Spółka będzie 

realizowała wspólnie z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu INNOMED. 

Zawarta Umowa opiewa na kwotę 543.004 zł netto, jaka zostanie wypłacona Creotech za realizację wyżej 

wymienionych działań. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia nastąpi przeniesienie autorskiego prawa 

majątkowego do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy na BRASTER S.A. Ponadto 

Emitentowi zostanie udzielona nieodpłatna licencja na wykorzystywanie rozwiązań technicznych 

należących do Creotech, które zostaną zastosowane w głowicy.  

W dniu 28 kwietnia 2015 roku, zostały zakończone prace nad realizację Etapu 1 powyższego Projektu, w 

efekcie którego powstały 3 prototypy urządzenia (głowica rejestrująca oraz zestaw 3 matryc) w wersji v0.9 

(urządzenie posiadające 70% wymaganych funkcjonalności) wykonane w technologii rapid prototyping. 

Urządzenia te umożliwiają rejestrację termogramów i bezprzewodową transmisję danych do aplikacji 

zainstalowanej na tablecie. W kolejnym etapie, prace inżynierów skoncentrują się na dopracowaniu 

wyglądu zewnętrznego urządzenia oraz nad ergonomią jego użytkowania poprzez modyfikacje 

mechaniczne, a także doprecyzowany zostanie protokół komunikacji pomiędzy głowicą rejestrującą i 

aplikacją mobilną.  

 

W dniu 13 kwietnia 2015 roku, Emitent zawarł przedwstępną umowę najmu z Panią Renatą Hryciuk, która 

zobowiązała się do realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu hali magazynowo - montażowej o 

łącznej powierzchni użytkowej 1165 m2 („Hala”), położonej w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego (gmina 

Stare Babice), a następnie oddania hali do użytku na rzecz Emitenta. Jednocześnie na podstawie Umowy, 

Strony zobowiązały się do zawarcia do dnia 30 czerwca 2015 r. przyrzeczonej umowy najmu Hali, która 

wejdzie w życie między innymi pod warunkiem wybudowania Hali na zasadach wskazanych w Umowie 
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oraz podpisania protokołu odbioru robót w terminie do 31 grudnia 2015 r. Umowa wskazuje okres trwania 

najmu - od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Do dnia publikacji niniejszego Raportu nie 

doszło do zawarcia przedmiotowej przyrzeczonej umowy najmu Hali, niemniej jednak Spółka wspólnie z 

Panią Hryciuk prowadzi dalsze rozmowy i prace nad doprecyzowaniem szczegółów umowy oraz warunków 

technicznych planowanej hali. Ponadto Spółka prowadzi równolegle prace nad alternatywnym 

scenariuszem zakładającym zlecenie firmom zewnętrznym produkcję i montaż głowic rejestrujących  (w 

szczególności komponentów elektronicznych) oraz  kompletację Testerów składających się z matryc 

ciekłokrystalicznych oraz głowic rejestrujących. O dalszych wydarzeniach w tym zakresie, Spółka 

poinformuje stosownym raportem bieżącym. 

 

Znaczącym wydarzeniem było podpisanie przez Emitenta w dniu 27 kwietnia 2015 roku, Umowy z 

Politechniką Warszawską – Wydział Mechatroniki, Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej 

(„IMiIB”), której przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie fizycznego modelu piersi 

wraz z pełną dokumentacją wykonawczą, instrukcją obsługi oraz naukowym raportem na temat 

wykonanego modelu w odniesieniu do fizjologii piersi (dalej „Projekt”). Umowa zakłada zaprojektowanie 

i wykonanie fizycznego fantomu piersi przeznaczonego do współpracy z urządzeniem BRASTER Tester. 

Powyższy model będzie miał za zadanie symulować termodynamiczny rozkład temperatury powierzchni 

piersi, uwzględniając kilka/kilkanaście patologii piersi, w szczególności raka piersi z podziałem na grupy 

anatomiczne. Wartość umowy wynosi 300.000 PLN netto i będzie współfinansowana w ramach programu 

sektorowego INNOMED, którego Emitent jest beneficjentem (Umowa o wykonanie i finansowanie 

projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia TesterBraster przeznaczonego do 

cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego kobiet oraz badania 

porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”). Z 

chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i zapłaty wynagrodzenia nastąpi przeniesienie 

autorskiego prawa majątkowego. 

 

Ponadto, w dniu 09.06.2013 roku, Spółka powzięła informację, że Komisja Bioetyczna przy Okręgowej 

Izbie Lekarskiej w Częstochowie, w dniu 27.05.2015 roku, wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez 

Emitenta, w kilku polskich ośrodkach medycznych, badania pt.: „Badanie obserwacyjne oceniające 

skuteczność diagnostyczną i przydatność kliniczną nowej wersji algorytmu interpretacyjnego badania 

termograficznego wykonanego za pomocą urządzenia Tester BRASTER w diagnostyce patologii piersi u 

kobiet”, o numerze protokołu BRA/11/2014 zwanego dalej „ThermaALG”. Podstawowym celem badania 

jest określenie i porównanie parametrów skuteczności diagnostycznej badania termograficznego za pomocą 

urządzenia Tester BRASTER, uzyskanych przy użyciu udoskonalonego algorytmu interpretacji, a tym 

samym jego przydatności klinicznej w wykrywaniu patologii gruczołów piersiowych i wykrywaniu raka 

piersi u kobiet. Ponadto dodatkowymi celami badania jest weryfikacja przydatności matrycy 

ciekłokrystalicznej o szerokim zakresie detekcji termicznej (łączącej w sobie trzy obecnie wykorzystywane 

matryce) oraz porównanie kolejnych wersji sposobu wykonania oraz algorytmu interpretacji i klasyfikacji 

wyniku badania termograficznego piersi za pomocą urządzenia Tester BRASTER z wynikami uzyskanymi 

w badaniu BRA/03/2013 (THERMACRAC). Badanie ThermaALG jest nieinterwencyjnym, 

prospektywnym, wieloośrodkowym, otwartym badaniem obserwacyjnym, które rozpoczęło się 28 maja 

2015 roku. Okres trwania badania ThermaALG uzależniony będzie od skuteczności rekrutacji pacjentek do 

badania. Do badania zostanie zrekrutowane od 130 do 500 kobiet. Zgodnie z protokołem, do badania musi 

zostać włączone nie mniej niż 50 raków piersi. Jakość danych uzyskanych z badania, jak również zgodność 
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prowadzenia badania z wszelkimi obowiązującymi wymaganiami i regulacjami oraz niniejszym 

protokołem, będzie monitorowana przez zewnętrzną organizację typu Contract Research Organization 

(CRO). Niniejsze badanie będzie prowadzone zgodnie z zasadami etyki, mającymi swoje umocowanie w 

Deklaracji Helsińskiej i pozostającymi w zgodzie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej, Dobrej Praktyki 

Epidemiologicznej oraz właściwymi wymaganiami i regulacjami prawnymi. W ocenie Zarządu Emitenta, 

rozpoczęcie niniejszego badania jest istotnym elementem realizacji strategii rozwoju działalności badawczej 

BRASTER S.A. i może wpłynąć na pozyskanie istotnego know-how w obszarze medycznym. Ponadto, 

uzyskanie w/w zgodny Komisji Bioetycznej na przeprowadzenia badania ThermaALG, umożliwi 

Emitentowi udoskonalenie konsumenckiej wersji urządzenia BRASTER Tester, przeznaczonej do 

bezpośredniego użytku dla kobiet. Na dzień 31 lipca 2015 roku, badanie ThermaALG, prowadzone jest w 

6 ośrodkach na terenie Polski – 4 ośrodki w Krakowie oraz po jednym ośrodku we Wrocławiu oraz w 

Częstochowie. O  rozpoczęciu badania we wskazanych ośrodkach zostały poinformowane odpowiednie 

Komisje  Bioetyczne w Krakowie, Częstochowie oraz we Wrocławiu. Podczas trwania powyższego 

badania, rekrutacji do badania metodą termografii kontaktowej za pomocą urządzenia BRASTER Tester 

zostaną poddane dwie grupy kobiet. Grupa A: kobiety, u których wynik badania ultrasonograficznego piersi 

(USG) wskazuje istotne ryzyko obecności nowotworu złośliwego oraz grupa B: kobiety, u których na 

podstawie badania ultrasonograficznego (SG)  się stwierdza się symptomów patologii piersi, a tym samym 

wskazań do pogłębionej diagnostyki piersi. Na dzień 31 lipca 2015 roku, liczba pacjentek  włączonych do 

badania przedstawia się następująco:  

Liczba pacjentek włączonych do badania 

Grupa A Grupa B 

16 27 

 

Emitent, w dniu 30 maja 2015 roku, złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), wniosek 

o dofinansowanie, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, projektu pt.: „Innowacyjna 

usługa teledmedyczna BRASTER CARE do obrazowej diagnostyki wczesnych stadiów rozwoju 

nowotworu gruczołu piersiowego w oparciu o innowacyjne systemy komputerowe automatycznej analizy i 

klasyfikacji badań termograficznych będące częścią modułowego telemdeycznego systemu pre-

screeningowego jako wynik prac badawczo-rozwojowych BRASTER S.A.”. Do dnia publikacji niniejszego 

raportu, Spółka nie otrzymała od NCBiR informacji o wynikach konkursu. 

Ponadto, w I półroczu 2015 roku, Emitent w dalszym ciągu kontynuował prace mające na celu ochronę 

własności intelektualnej BRASTER S.A., zarówno w oparciu o procedury krajowe, jak i PCT. W związku 

z powyższym Spółka prowadziła za pośrednictwem rzecznika patentowego, wzmożoną korespondencję z 

poszczególnymi Urzędami Patentowymi, która zaowocowała uzyskaniem zabezpieczenia własności 

intelektualnej dla poniższych wynalazków: 

 „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’’); 

 „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”); 
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Podjęte przez Spółkę działania doprowadziły do  udzielenia ochrony patentów na w/w wynalazki: 

Tabela 4: Kraje, w których został przyznany patent P 390 319 

Numer patentu 

 

P 390 319 

 

Nazwa patentu 
Liquid - crystal emulsion oil in water type and a preparation method of liquid 

- crystal emulsion 

Kraj/obszar Status data udzielenia 

ochrony 

numer 

Rosja Przyznano 09 marca 2015 2542237 

Japonia Przyznano 20 marca 2015 5716410 

Korea Przyznano 15 stycznia 2015 10-1485232 

Serbia Przyznano 19 stycznia 2015 5339 

Tabela 5: Kraje, w których został przyznany patent P 390 320 

Numer patentu 

 

P 390 320 

 

Nazwa patentu 
Mixture of liquid-crystal compounds, system of three liquid-crystal mixtures 

and their use 

Kraj/obszar Status data udzielenia 

ochrony 

numer 

Rosja Przyznano 09 marca 2015 2538851 

Korea przyznano  28 stycznia 2015 10-1484601 

Malezja przyznano 15 września 2014 MY-152261-A 

Polska przyznano 09 stycznia 2015  

Serbia Przyznano 19 stycznia 2015 53338 

 
Ponadto, w I półroczu 2015 roku, Spółka prowadziła wzmożone działania mające na celu uzyskanie ochrony 

patentowej na wynalazek pod nazwą: „Zestaw trzech mieszanin ciekłokrystalicznych i jego zastosowanie 

do wykrywania anomalii termicznych oraz sposób diagnozowania tych anomalii” (ang:” A device for 

imagiging, 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 diagnosting these anomalies.”) 

 
Równolegle z postępowaniem mającym na celu objęciem ochroną własności intelektualnej BRASTER, 

Spółka powzięła stosowne działania mające na celu, zarejestrowanie poniższych znaków towarowych w 

procedurze krajowej jak i międzynarodowej: 

 BRASTER 

 BRASTER TESTER 

 BRASTER SCANNER 

 BRASTER BREAST LIFE TESTER. 
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Tabela 6: Kraje, w których zostały zarejestrowane znaki towarowe 

 

Znaki towarowe 

 

Nazwa znaku BRASTER 

Data przyznania 

ochrony 

Numer prawa ochronnego Klasy towarowe Terytorium 

02.01.2015 1193158 5, 10, 42, 44 Unia Europejska 

16.02.2015 1193158 5, 10, 42, 44 Rosja 

17.02.2015 1193158 5, 10, 42, 44 Filipiny 

09.06.2015 4,750,021 5, 10, 42, 44 USA 

Nazwa znaku BRASTER TESTER 

Data przyznania 

ochrony 

Numer prawa ochronnego Klasy towarowe Terytorium 

02.01.2015 1193254 5, 10, 42, 44 Unia Europejska 

27.05.2015 1191266 5, 10, 42, 44 Japonia 

23.04.2015 1193254 5, 10, 42, 44 Korea Południowa 

02.06.2015 1193254 5, 10, 42, 44 Filipiny 

9.06.2015 4,750,022 5, 10, 42, 44 USA 

Nazwa znaku BRASTER SCANNER 

Data przyznania 

ochrony 

Numer prawa ochronnego Klasy towarowe Terytorium 

02.01.2015 1193383 5, 10, 42, 44 Unia Eurpejska 

11.12.2014 1193383 5, 10, 42, 44 Filipiny 

21.04.2015  5, 10, 42, 44 Japonia 

12.06.2014 108563 5, 10, 42, 44 Australia 

02.06.2014 267643 5, 10, 42, 44 Polska 

23.04.2015 1193383 5, 10, 42, 44 Korea Południowa 

09.06.2015 4,750,023 5, 10, 42, 44 USA 

Nazwa znaku BRASTER BREAST LIFE TESTER 

Data przyznania 

ochrony 

Numer prawa ochronnego Klasy towarowe Terytorium 

26.01.2015  5, 10, 42, 44 Japonia 

07.07.2015 4,766,323 5, 10, 42, 44 USA 

 
W dniu 12 czerwca 2015 roku, Emitent na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu 

spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 lipca 2015 roku, na którym 

zostały poddane pod głosowanie między innymi  uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki 

za 2014, sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej 

Spółki za rok obrotowy 2014. Więcej informacji odnośnie podjętych uchwał zawiera rozdział 2.21.  

 
W dniu 16 lutego 2015 roku dobyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w trakcie którego 

podjęta została uchwała nr 4/2015 w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu. 

Ponadto podjęto uchwałę nr 5/2015 w sprawie zmiany nr 21 z dnia 23 czerwca 2014 roku w przedmiocie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych 
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akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu BRASTER S.A. do ubiegania się o 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. Uchwałą nr 6/2015 dokonano zmian 

w statucie Spółki wynikających z rejestracji podwyższenia kapitału o emisję akcji serii D oraz podjęto 

uchwałę przyjmującą tekst jednolity statutu. W trakcie obrad podjęto uchwałę o przerwaniu obrad do dnia 

24 lutego 2015 roku. Po wznowieniu odstąpiono od rozpatrzenia punktu 10 porządku obrad: podjęcia 

uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Odstąpienie od realizacji porządku obrad 

wynika z podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki decyzji o nie głosowaniu nad 

uchwałami w przedmiocie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki BRASTER S.A. 

2.6 OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE 

MAJĄCYCH ZNACZĄCY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

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

uzyskane przez Spółkę wyniki finansowe. 

2.7 OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

W PREZENTOWANYM CZASIE 

Ze względu na etap rozwoju Spółki, nie występuje sezonowość ani cykliczność działalności. 

2.8 INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO 

MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała zapasów i  nie aktualizowała wartości zapasów.  

2.9 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. 

2.10 INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERWY 

W okresie I kwartału wykorzystano rezerwę na badanie bilansu. Szczegóły w tabeli poniżej. 

 

Zmiana  stanu rezerw na zobowiązania 
30.06.2015 

a) stan na początek okresu 18 

b) zwiększenia z tytułu: - 

- rezerwa na usługi doradcze - 

- rezerwa na zobowiązania sporne - 

c) wykorzystanie z tytułu: 18 

- rezerwa na usługi doradcze 18 

- rezerwa na zobowiązania sporne - 

d) rozwiązanie rezerwy z tytułu: - 

- rezerwa na usługi doradcze sporne - 
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e) stan na koniec okresu - 

 

2.11 INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 

DOCHODOWEGO 

 Na dzień 30.06.2015 rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 6 tys. PLN, natomiast 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiły 1 tys. PLN. 

2.12 INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH NABYCIA I SPRZEDAŻY RZECZOWYCH 

AKTYWÓW TRWAŁYCH 

W okresie sprawozdawczym Emitent realizował płatności związane z kolejnymi etapami wcześniej 

podjętych zobowiązań związanych z zakupami i wytworzeniem rzeczowych aktywów trwałych na kwotę  

3 418 tys. PLN. 

2.13 INFORMACJE O ISTOTNYM ZOBOWIĄZANIU Z TYTUŁU DOKONANIA ZAKUPU RZECZOWYCH 

AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Na dzień 30.06.2015 roku, nie wystąpiły znaczące zobowiązania. 

2.14 INFORMACJA O ISTOTNYCH ROZLICZENIACH Z TYTUŁU SPRAW SĄDOWYCH 

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

2.15 WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW. 

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

dokonywania korekt. 

2.16 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. 

2.17 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. Spółka nie zawierała umów  kredytu ani pożyczek. 
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2.18 TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

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

warunkach niż rynkowe. 

2.19 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. 

2.20 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY KLASYFIKACJI AKTYWÓW FINANSOWYCH W WYNIKU 

ZMIANY CELU LUB WYKORZYSTANIU TYCH AKTYWÓW. 

Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonywała zmian w kwalifikacji aktywów finansowych. 

2.21 INFORMACJA DOTYCZĄCA EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIE UDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała emisji, wykupu i spłat nie udziałowych i kapitałowych 

papierów wartościowych. 

2.22 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. 

2.23 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 

Istotnym wydarzeniem, mającym miejsce już po dniu bilansowym było otrzymanie, w dniu 15 lipca 2015r. 

od Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (EiTI) Raportu technicznego: 

„Prototypowy system automatycznej interpretacji obrazów termograficznych „BRASTER SANTANA”, z 

analiz prowadzonych od 19 stycznia do 15 lipca 2015 r. w zakresie „Opracowania prototypowego systemu 

automatycznej interpretacji badań termograficznych opartego na algorytmach sztucznej inteligencji”. Prace 

prowadzone były na podstawie Umowy, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2015. Celem 

projektu BRASTER SANTANA było opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji w zakresie 

komputerowej analizy obrazów otrzymanych z urządzenia BRASTER Tester oraz zaimplementowanie ich 

w stworzonym na potrzeby BRASTER S.A. systemie komputerowym.  

 

Głównymi zadaniami, które obejmował projekt było: 

1) Opracowanie algorytmów automatycznej oceny i klasyfikacji badań termograficznych 

2) Opracowanie aplikacji wspierającej opracowywanie zbioru treningowego 

3) Opracowanie aplikacji do automatycznej oceny i klasyfikacji badań termograficznych 
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4) Opracowanie reprezentatywnego zbioru treningowego 

W wyniku projektu został opracowany prototypowy system posiadający możliwość wczytania badania 

termograficznego w zdefiniowanym formacie, automatyczną klasyfikację badania z zastosowaniem trzech 

niezależnych algorytmów klasyfikacyjnych oraz zwrot informacji nt. prawdopodobieństwa wystąpienia 

patologii w danych badaniu w formie tekstowej (poziom prawdopodobieństwa patologiczności danego 

badania 0-100%). System został opracowany z zastosowaniem technologii umożliwiającej korzystanie z 

aplikacji wchodzących w skład systemu w wybranej przeglądarce internetowej, a co za tym idzie jest on 

dostępny z dowolnego miejsca na świecie gdzie jest dostęp do internetu. Otrzymane wyniki w zależności 

od użytego klasyfikatora wyniosły odpowiednio: 

a) czułości 36-84%, 

b) swoistość 54-94%, 

c) dokładność 54-91%. 

 

Wypracowane wyniki są zgodne z oczekiwaniami Spółki - charakteryzuje je duży rozrzut, co jest normalne 

na takim etapie prac rozwojowych, w przypadku rozwoju tego typu systemów (najlepsze wyniki są 

obciążone dodatnio, a najgorsze obciążone ujemnie). Opracowany prototyp systemu pozwala na 

przeprowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych w kierunku uzyskania wysokich wyników w 

zakresie skuteczności automatycznej interpretacji, a następnym krokiem będzie optymalizacja algorytmów 

i klasyfikatorów pod ich skuteczności w wykrywaniu patologii oraz dalsza praca nad zbiorem treningowym.  

 

Kolejny etap prac nad projektem będzie ukierunkowany na zwiększanie ilości i jakości przypadków 

trenujących na podstawie prowadzonych badań klinicznych oraz na optymalizację samych klasyfikatorów 

pod kątem ilości i istotności wykorzystywanych przez nie parametrów (tzw. atrybutów), a także 

wykorzystanie nieeksplorowanych dotychczas obszarów analizy. Na podstawie wykonania wspomnianych 

prac i eksperymentów, spodziewane jest zawężanie przedziału otrzymywanych wyników w kierunku górnej 

granicy. 

 

W związku z powyższymi rekomendacjami, w dniu 28 lipca 2015 roku, została zawarta Umowa z 

Politechniką Warszawską – Instytutem Systemów Elektronicznych (dalej: „EiTI”) z siedzibą w Warszawie 

(00-665) przy ul. Nowowiejskiej 15/19. Przedmiotem powyższej umowy jest realizacja projektu CLAPTON 

(dalej: „projekt”), którego pierwszorzędowym celem jest optymalizacja prototypu systemu automatycznej 

interpretacji powstałego w projekcie SANTANA (drugi etap projektu, którego wyniki zostały opisane 

powyżej) pod kątem skuteczności diagnostycznej (poprawa czułości i swoistości) poprzez zbadanie nowych 

obszarów związanych z przetwarzaniem obrazów termograficznych oraz dalszą pracę nad zbiorem 

treningowych (wzrost ilości oraz jakości opisu przypadków). Drugorzędowym celem projektu jest 

wykonanie prototypu systemu do interpretacji różnicowej historycznych badań tej samej kobiety. Zgodnie 

z rekomendacją wynikającą z przeprowadzenia projektu SANTANA, zakończonego sukcesem w lipcu 2015 

roku, Emitent kontynuuje prace badawcze ukierunkowane po pierwsze na uzyskanie wysokich wyników w 

zakresie skuteczności automatycznej interpretacji, po drugie na optymalizację algorytmów i klasyfikatorów 

pod kątem ich skuteczności w wykrywaniu patologii, oraz po trzecie nad zwiększeniem zbioru 

treningowego. Powyższe prace mają na celu zwiększenie parametrów czułości i swoistości na poziomie 

80% i wyższym. Umowa stanowiąca przedmiot niniejszego raportu została zawarta na czas określony, tj. 

do 01.12.2015r.  
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W dniu 09 lipca 2015 r. na mocy uchwały Rady Nadzorczej dokonano wyboru firmy audytorskiej Mazars 

Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549) ul. Piękna 18 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych pod numerem 186, do: 

a. przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za 

okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości 

(UoR), 

b. badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za okres od 1 

stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości (UoR). 

 

W dniu 9 lipca 2015 r., odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego 

zatwierdzono Uchwałą nr 3/2015 sprawozdanie zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz 

Uchwałą nr 4/2015  sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014. Ponadto, Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie, uchwałą nr 17/2015, dokonało zmiany § 17 ust. 1 Statutu Spółki. W związku z powyższym 

skład Rady Nadzorczej uległ powiększeniu z 5 do 7 członków. Zmiany w Radzie Nadzorczej zostały 

szczegółowo opisane w punkcie 2.3. niniejszego raportu. 

 

Ważnym wydarzeniem, mającym miejsce już po dniu bilansowym, była publikacja I wydania Atlasu 

Termograficznego – Rak Piersi, pod kierownictwem dr hab. n. med. Tadeusza J. Popieli. Potrzeba 

stworzenia Atlasu pojawiła się już w 2013 roku, kiedy to Emitent przeprowadził na grupie ponad 700 

pacjentek, badania (badania obserwacyjne BRA/03/2013) z wykorzystaniem nowatorskiego urządzenia 

BRASTER Tester.  Badanie obserwacyjne BRA/03/2013, pomimo ograniczeń związanych z nowatorstwem 

metody i brakiem wcześniejszych doświadczeń, dostarczyło obiektywnych i wiarygodnych wyników. 

Metoda ta wymagała jednak dalszego dopracowania oraz doprecyzowania zasad odczytu i interpretacji 

poprzez  udoskonalenia algorytmu interpretacyjnego. Z uwagi na niejednoznaczność obrazów 

termograficznych w trakcie procesu interpretacyjnego, badanie BRA/03/2013 potwierdziło także potrzebę 

stworzenia atlasu termograficznego obrazującego możliwie szeroki zakres anomalii termicznych 

odpowiadających przede wszystkim zmianom nowotworowym piersi. W 2014 roku, Spółka zainicjowała 

badanie BRA/03/2014 („ThermaRAK”), którego celem było zgromadzenie materiału klinicznego do 

przeprowadzenia analizy porównawczej klasycznych obrazów raka piersi w badaniu USG i MMG z ich 

odpowiednikiem w termografii kontaktowej. Badanie ThemraRAK było wieloośrodkowym, otwartym 

badaniem obserwacyjnym, nieinterwencyjnym, prowadzonym w specjalistycznych poradniach diagnostyki 

piersi na terenie całej Polski. Badaniu ciekłokrystalicznej termografii kontaktowej za pomocą urządzenia 

BRASTER Tester poddano ponad 300 kobiet, u których stwierdzono w badaniach obrazowych zmiany 

patologiczne, potwierdzonych następnie w badaniu histopatologicznym. Badanie BRA/03/2014 dostarczyło 

materiału klinicznego, który posłużył do przygotowania I wydania Atlasu Termograficznego. 

 

Istotnym zdarzeniem mającym miejsce już po dniu bilansowym, było rozpoczęcie procedury rejestracji 

podmiotu leczniczego BRASTER Medical Center, którego celem będzie prowadzenie badań nad 

udoskonaleniem produktu BRASTER S.A. oraz gromadzenie pełnej dokumentacji medycznej kobiet (dane 

niezanonimizowane). Ponadto, BRASTER Medical Center to idealne miejsce do prowadzenia akcji 

profilaktycznych, szkolenia personelu medycznego oraz szkolenia pacjentek w obsłudze urządzenia 

BRASTER Tester. 
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Rada Nadzorcza Spółki w dniu 08.07.2015r. podjęła uchwałę nr 1 w sprawie w sprawie ustalenia 

następujących kryteriów udziału w programie motywacyjnym Spółki dla kadry zarządzającej oraz 

kluczowych pracowników Spółki: 

a) kryterium dla Pana Henryka Jaremka (Wiceprezes Zarządu) oraz Konrada Kowalczuka (Członek 

Zarządu) – pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki; 

b) kryterium dla Pana Marcina Trzyny (Kierownik Działu Badań i Rozwoju), Michała Biernata 

(Kierownik Działu Rozwoju Produktu) oraz Grzegorza Ciupińskiego (Inżynier Konstruktor, 

Kierownik Projektu) – związanie ze Spółkę stosunkiem pracy. 

Ponadto w uchwale nr 2 Rada Nadzorcza potwierdziła spełnienie w/w kryteriów i postanawia przyznać i 

zaoferować, nieodpłatnie, Uprawnionym następującą ilość imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki:  

1) Panu Henrykowi Jaremkowi 13 000 (imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B od numeru 1 

do numeru 13 000;  

2) Panu Konradowi Kowalczukowi 11 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B od numeru 

13 001 do numeru 24 000;  

3) Panu Marcinowi Trzyna łącznie 6 375 imiennych warrantów subskrypcyjnych, w tym: 722 

imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B od numeru 24 001 do numeru 24 772, 2 362  

imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C od numeru 10 001 do numeru 12 362 oraz 3 291 

warrantów subskrypcyjnych serii D od numeru 95 601 do numeru 98 891; 

4) Panu Michałowi Biernatowi 5 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C od numeru 1 do 

numeru 5 000;  

5) Panu Grzegorzowi Ciupińskiemu 5 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C od numeru 

5 001 do numeru 10 000. 

Uprawnieni mają prawo do obejmowania Akcji Serii D Spółki na podstawie Warrantów, z tym 

zastrzeżeniem, iż:  

1) w odniesieniu do 50% Warrantów przysługujących każdemu z Uprawnionych, uprawnienie do 

objęcia Akcji Serii D w wyniku realizacji praw wynikających z tej liczby Warrantów może zostać 

zrealizowane niezwłocznie po objęciu Warrantów przez Uprawnionego, z uwagi na czynny, nie 

krótszy niż 6 miesięcy, udział w pracach Spółki nad debiutem Spółki na rynku regulowanym Giełdy 

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, który to debiut miał miejsce 

w dniu 24 czerwca 2015 roku; 

2) w odniesieniu do pozostałych 50% Warrantów przysługujących każdemu z Uprawnionych, 

uprawnienie do objęcia Akcji Serii D zależne jest od spełnienia się warunku polegającego na 

komercjalizacji urządzenia BRATER Tester przez co rozumie się osiągnięcie przez Spółkę na 

przestrzeni następujących bezpośrednio po sobie 12 miesięcy co najmniej 3.000.000 PLN 

skumulowanego przychodu ze sprzedaży przy jednoczesnym osiągnięciu w okresie tych 12 

miesięcy dodatniej wartości marży ze sprzedaży brutto („Komercjalizacja”). 

Osoby Uprawnione zobowiązane będą w przypadku objęcia Akcji Serii D na podstawie realizacji praw z 

Warrantów, się do niedokonywania: 
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a) zbycia (przez co rozumie się, między innymi: sprzedaż, zamianę, darowiznę, jak również 

wszelkie inne zdarzenia, na podstawie których Akcje Serii D lub jakiekolwiek prawa z Akcji 

Serii D mogą zostać przeniesione na jakąkolwiek osobę) tych akcji w całości lub jakiejkolwiek 

ich części; 

b) obciążenia (przez co rozumie się, między innymi: ustanawianie wszelkich zastawów, blokad, 

lub innego rodzaju praw osób trzecich) tych akcji w całości lub jakiejkolwiek ich części; 

bez wyraźnej uprzedniej zgody Rady Nadzorczej/Zarządu Spółki wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności („zobowiązanie lock-up”). Zobowiązanie powyższe będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 

2016 r., zaś w przypadku Akcji Serii D, objętych w związku ze ziszczeniem się warunku Komercjalizacji, 

każdorazowo przez okres roku od dnia objęcia przez osobę Uprawnioną Akcji Serii D w związku ze 

ziszczeniem się warunku Komercjalizacji. Do dnia publikacji niniejszego raportu nie nastąpiło wydanie 

warrantów ani objęcie na ich podstawie akcji serii D przez Uprawnione osoby.  

2.24 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. 

2.25 INNE INFORMACJE MOGĄCE W ISTOTNY SPOSÓB WPŁYNĄĆ NA OCENĘ SYTUACJI 

MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I WYNIKU FINANSOWEGO EMITENTA 

Spółka nie posiada żadnych dodatkowych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. 

 

2.26 DODATKOWE NOTY DO POZYCJI BILANSOWYCH RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

Nota 1. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  
W pozycji tej są wykazane 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, które będą związane z komercyjną wersją produktu np. „BRASTER Tester”) jest przenoszona 

na długoterminowe rozliczenia okresowe kosztów. 

Zaliczkowana ochrona znaków i patentów: 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

- Patent 050004 265 293 246 

- Patent 050005 263 254 249 

- Patent 0500990 192 158 35 

- Patent 064445 24 22 - 

- znak towarowy CTM012122172 64 55 37 

- znak towarowy Z 412899 - - 74 

- znak towarowy Z 412900 9 9 9 
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- znak towarowy Z 412901 70 96 74 

- znak towarowy Z 412902 54 92 74 

Zaliczkowana ochrona znaków i patentów 

razem: 941  979  798  

 

 

Nota 2. Środki trwałe w budowie 
 

Środki trwałe w budowie: 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

- nakłady na cleanroom 179 155 71 

- nakłady na halę produkcyjną  3 967 639 600 

- nakłady na linię produkcyjną 225 225 225 

- nakłady na instalacje gazową 19 14 2 

- nakłady na laboratorium 7 - - 

- nakłady na urządzenia do produkcji 206 169 122 

- nakłady na tester konsumencki 9 - - 

- nakłady na doposażenie biura i 

laboratorium      12 3 31 

Środki trwałe w budowie razem: 4 624  1 205  1 051  

 

 

Nota  3.  Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe 
W pozycji tej jest wykazywana wartość uzyskanej już ochrony patentów i znaków towarowych 

powiązanych z pracami rozwojowymi.  

Ochrona patentów i znaków towarowych przyznana: 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

- Patent 050004 159 97 - 

- Patent 050005 161 140 - 

- znak towarowy CTM012122172 33 29 - 

- znak towarowy Z 412900 3 4 - 

- znak towarowy Z 412901 40 4 - 

- znak towarowy Z 412902 58 4 - 

Ochrona patentów i znaków towarowych przyznana 

razem: 
454 278 - 

 

 

Nota 4.  Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych oraz innych świadczeń 

Należności od pozostałych jednostek z tytułu podatków, 

dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych świadczeń 

30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

- podatek VAT  891 229 291 
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- należność z tytułu zaliczki od PARP 86 - - 

- należność z tytułu rozliczenia dotacji od NCBiR INNOTECH - 60 - 

Razem 977 289 291 

 

Nota 5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.  
 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

bankowych: 
30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

środki na bieżących rachunkach bankowych 3 356 4 558 55 

środki na rachunku lokat 35 768 3 417 6 598 

naliczone na dzień bilansowy odsetki od lokat 31 3 12 

Środki pieniężne razem 39 155 7 978 6 665 

 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

bankowych: 
30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

- środki pieniężne na rachunkach bieżących - - - 

- środki pieniężne na rachunku dotacji z NCBIR 

Innotech - 106 55 

- środki pieniężne na rachunku dotacji z NCBIR 

Innomed 304 647 - 

- środki pieniężne na rachunku dotacji z PARP 

04.01 3 052 3 805 - 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 

bankowych razem 3 356 4 558 55 

 
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  6.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 

Krótkoterminowe rozliczenia  

międzyokresowe 
30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe, w 

tym: 
2 616 1 983 1 308 

- ubezpieczenia 3 6 - 

- domeny internetowe - 3 - 

- koszty innych okresów czynsz najmu 

Szeligi 30 1  

- prace rozwojowe ThermaCRAC, 

ThermaRAK 2 583 1 973 1 308 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe - 255 - 

- koszty emisji akcji serii F - 255 - 

Razem 2 616 2 238 1 308 
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Nota 7.  Inne rozliczenia międzyokresowe  

 

Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów 
30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 

Długoterminowe - - - 

Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów z tytułu otrzymanej dotacji 

na realizację projektu BREASTLIFE ze 

środków europejskich 

- - - 

Krótkoterminowe 4 978 4 517 161 

Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów z tytułu otrzymanej 

refundacji środków trwałych w budowie  

projektu BREASTLIFE ze środków 

europejskich 

64 64 64 

Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów z tytułu otrzymanej dotacji 

na realizację projektu BREASTLIFE ze 

środków europejskich 

- - 42 

Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów z tytułu otrzymanej dotacji 

na realizację projektu Innotech ze 

środków NCBiR 

- - 55 

Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów z tytułu otrzymanej dotacji 

na realizację projektu Innomed ze 

środków NCBiR 

1 109 648  

Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów z tytułu otrzymanej zaliczki 

na realizację projektu BREASTLIFE ze 

środków europejskich 04.01 

3 805 3 805  

Razem krótko i długoterminowe 4 978 4 517 161 

         

Nota 8.   Koszty ogólnego zarządu według rodzaju 

 
Przed poprawką 
Usługi doradcze świadczone przez członków Zarządu Spółki BRASTER za I półrocze 2014 roku zostały z 
wykazane  z pozycji usługi obce.  

 

Koszty według rodzaju 01.01.2015-

30.06.2015 

01.01.2014-

30.06.2014 

II kwartał 

2015 

II kwartał 

2014 

a) amortyzacja 87 150 44 76 

b) zużycie materiałów i energii  88 43 12 30 

c) usługi obce  655 754 319 374 

d) podatki i opłaty 28 12 10 11 



 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2015 DO 30.06.2015 ROKU 

45 

e) wynagrodzenia  1 013 482 419 247 

f) ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia  116 100 48 52 

g) pozostałe koszty rodzajowe  z tytułu: 50 82 42 78 

Koszty według rodzaju razem 2 037 1 623 894 868 

 

 
Po poprawce 
Usługi doradcze świadczone przez członków Zarządu Spółki BRASTER za I półrocze 2014 roku zostały z 
przeniesione z pozycji usługi obce do pozycji wynagrodzenia. Poprawka dostosowuje informacje 
historyczne do formy przyjętej w III kwartale roku 2014. 

 

 

Koszty według rodzaju 01.01.2015-

30.06.2015 

01.01.2014-

30.06.2014 2 Q 2015 2 Q 2014 

a) amortyzacja 87 150 44 76 

b) zużycie materiałów i energii  88 43 12 30 

c) usługi obce  655 496 319 245 

d) podatki i opłaty 28 12 10 11 

e) wynagrodzenia  1 013 740 419 376 

f) ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia  116 100 48 52 

g) pozostałe koszty rodzajowe  z tytułu: 50 82 42 78 

Koszty według rodzaju razem 2 037 1 623 894 868 

 

 

Sporządzono: Szeligi, 31.08.2015 
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