
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 
Dane identyfikujące Spółkę 

 

Firma: BRASTER S.A. 

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

Telefon: +48 22 295 03 50 

Poczta elektroniczna: inwestorzy@braster.eu 

Strona internetowa: www.braster.eu 

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

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000405201 

NIP: 521-349-66-48 

REGON: 141530941 

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

PKD: Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając 

dentystyczne (PKD 3250Z) 

Oddziały: Spółka nie posiada oddziałów 

 

BRASTER Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia 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 2 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o przekształceniu 

Spółki pod firmą: BRASTER Sp. z o.o. w spółkę akcyjną oraz o zmianie statutu. 

 

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. 

 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla 

spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie układowe Spółki. 

Postanowienie Sądu zostało wydane wskutek złożenia w dniu 31 marca 2020 r. przez Zarząd Spółki wniosku 

o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy 

z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie 

ogłoszenia upadłości Spółki przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. 

Sądowa restrukturyzacja Spółki jest etapem działań naprawczych, nakierowanych na poprawę sytuacji 

przedsiębiorstwa, w tym w jego obszarze finansowym. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie 

wpływa negatywnie na bieżącą działalność operacyjną Spółki, która jest kontynuowana na dotychczasowych 

zasadach. W czasie postępowania Zarząd Spółki ma uprawnienie do samodzielnego podejmowania czynności 

mieszących się w zakresie czynności zwykłego zarządu. Z kolei czynności przekraczające zwykły zarząd, dla 

swej ważności, wymagają zgody nadzorcy sądowego. 

 

 

Podstawowy przedmiot i czas działalności Spółki 

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

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

przemysłowych współfinansowanych z grantu europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka POIG 1.4-4.1, a następnie wdrożenia do produkcji wyniku tych badań. Zespół naukowy BRASTER 

opracował przełomowy sposób zastosowania ciekłych kryształów w diagnostyce raka, a także stworzył 

unikalny w skali świata wyrób medyczny do domowego, samodzielnego badania piersi – „System Domowej 

Profilaktyki Raka Piersi Braster - System Braster” (dalej: „System”, „System BRASTER”, „Urządzenie”, „Produkt”). 

W październiku 2016 roku Emitent zakończył etap wdrożeniowy polegający na budowie infrastruktury 
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produkcyjnej i rozpoczął sprzedaż Urządzenia na rynku polskim. Następnym krokiem milowym w rozwoju 

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

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

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

sprzedaż. 

 

Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły. 

 

Podstawowym przedmiotem działalności 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. 

 

Okres objęty sprawozdaniem 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z 

uwzględnieniem danych porównawczych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 

 

Zarząd Spółki 

Obecna III kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 20 kwietnia 2017 roku, tj. w dniu odbycia Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy 

pełnienia funkcji członków Zarządu II kadencji, tj. za rok obrotowy 2016. Zgodnie ze statutem Spółki kadencja 

wspólna wynosi trzy lata. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób: 

• Dariusz Karolak  – Prezes Zarządu, 

  

 

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

• Dariusz Karolak       – Prezes Zarządu, 

 

Zmiany w składzie osobowym Zarządu  

 

W dniu 15 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Adama Szczepanika na Członka Zarządu 

Spółki. Informacja została przekazana raportem bieżącym nr 12/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. 

W dniu 19 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu Pana Henryka Jaremka z 

funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz Pani Agnieszki Byszek z funkcji Członka Zarządu Spółki. Jednocześnie z 

dniem 19 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Adama Szczepanika do pełnienia funkcji 

Prezesa Zarządu Spółki. Informacja została przekazana raportem bieżącym nr 14/2020 z dnia 20 stycznia 2020 

r. 

W dniu 6 marca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Pana Adama Szczepanika z 

funkcji Prezesa Zarządu Spółki, powierzając mu jednocześnie funkcję Członka Zarządu Spółki. Ponadto, Rada 

Nadzorcza Spółki powołała w dniu 6 marca 2020 roku Pana Dariusza Karolaka do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Spółki, z chwilą złożenia przez niego rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, co 

z kolei nastąpiło w tym samym dniu ze skutkiem natychmiastowym. Informacja została przekazana raportem 

bieżącym nr 47/2020 z dnia 6 marca 2020 r. 

W dniu 16 kwietnia 2020 roku Pan Adam Szczepanik złożył z tym samym dniem rezygnację z pełnienia funkcji 

Członka Zarządu Spółki. Jednocześnie w dniu 16 kwietnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę 



o powołaniu Pani Agnieszki Kraszewskiej do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Informacja została 

przekazana raportem bieżącym nr 57/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

W dniu 20 sierpnia 2020 roku Pani Agnieszka Kraszewska złożyła ze względów zdrowotnych rezygnację z 

pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 31 sierpnia 2020 roku. Informacja została przekazana 

raportem bieżącym nr 96/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: 

 

▪ Grzegorz Pielak             – Przewodniczący Rady Nadzorczej (niezależny), 

▪ Krzysztof Kowalczyk – Członek Rady Nadzorczej (niezależny), 

▪ Krzysztof Grochowski – Członek Rady Nadzorczej (niezależny), 

▪ Paweł Nowak – Członek Rady Nadzorczej (niezależny), 

▪ Katarzyna Kilijańczyk              – Członek Rady Nadzorczej (niezależny). 

 

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: 

 

▪ Grzegorz Pielak             – Członek Rady Nadzorczej (niezależny), 

▪ Katarzyna Kilijańczyk – Członek Rady Nadzorczej (niezależny), 

▪ Elżbieta Kozik 

▪ Krzysztof Grochowski 

– Członek Rady Nadzorczej (niezależny), 

– Członek Rady Nadzorczej (niezależny), 

▪ Zygfryd Kosidowski 

▪ Karolina Nowak 

– Członek Rady Nadzorczej (niezależny), 

– Członek Rady Nadzorczej (niezależny), 

▪ Kamila Padlewska              – Członek Rady Nadzorczej. 

 

 

 

Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej  

W dniu 17 stycznia 2020 r. Pan Jakub Gosk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. 

Informacja została przekazana raportem bieżącym nr 13/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. 

W dniu 6 marca 2020 roku Pan Dariusz Karolak złożył ze skutkiem natychmiastowym rezygnację z pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z powołaniem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 

BRASTER. W związku z rezygnacją Pana Dariusza Karolaka, Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie §20 

Statutu Spółki, postanowiła w dniu 6 marca 2020 roku dokooptować Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani 

Katarzyny Kilijańczyk. Informacja została przekazana raportem bieżącym nr 47/2020 z dnia 6 marca 2020 r.  

W dniu 3 lipca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Katarzyny Kilijańczyk do pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej Spółki od dnia następującego po dniu odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

wyznaczonego na dzień 3 lipca 2020 r. Informacja została przekazana raportem bieżącym nr 68/2020 z dnia 

3 lipca 2020 r.  

W dniu 31 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania 

na IV wspólną kadencję Członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Grzegorza Pielaka, Panią Katarzynę 

Kilijańczyk, Panią Elżbietę Kozik, Pana Krzysztofa Grochowskiego, Pana Zygfryda Kosidowskiego, Panią 

Karolinę Nowak oraz Panią Kamilę Padlewską. Informacja została przekazana raportem bieżącym nr 107/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 

Wykaz jednostek powiązanych ze Spółką 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zakresu informacji 

wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, 



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

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

powiązane ze Spółką w roku 2020 to: 

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

• Oricea sp. z o.o. – podmiot, w którym wspólnikiem jest Członek Rady Nadzorczej i Zarządu. 

 

 

Oddziały samodzielnie bilansujące 

Jednostka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe w myśl art. 51 

ustawy o rachunkowości. 

 

Łączenie się spółek 

W okresach, za które zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie wystąpiło połączenie jednostki 

z innym podmiotem, jak również jednostka ta nie powstała z podziału innego podmiotu. 

 

Założenie kontynuacji działalności gospodarczej 

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie 

krótszy niż 12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Zarząd podtrzymuje stanowisko iż takie założenie 

jest merytorycznie uzasadnione bowiem zamiarem Zarządu nie jest likwidacja Spółki ani też zaniechanie 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Ograniczenie dostępu Spółki do źródeł finansowania przed pełną komercjalizacją produktu na rynkach 

zagranicznych powoduje opóźnienia lub niemożność regulowania zobowiązań zarówno handlowych, jak i 

finansowych oraz stanowi zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółki. W dniu 31 marca 2020 roku Zarząd 

Spółki złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie 

upadłości Spółki, z uwagi na wystąpienie stanu niewypłacalności Emitenta w związku z brakiem 

wystarczających środków finansowych niezbędnych do jednoczesnego pokrycia kosztów prowadzenia 

działalności operacyjnej Emitenta oraz wypłaty odsetek i częściowego wykupu obligacji serii A, którego to 

zobowiązania Spółka nie była w stanie uregulować w terminie. Jednocześnie w odniesieniu do drugiego z 

wymienionych wniosków wniesiono, na podstawie art. 9b ust. 2 Prawa upadłościowego oraz art. 12 ust. 2 

Prawa restrukturyzacyjnego, o wstrzymanie rozpoznania tego wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu 

wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. W konsekwencji braku środków 

finansowych Spółka nie dokonała również wypłaty odsetek ani ostatecznego wykupu 103.502 obligacji serii A, 

których termin wykupu przypadał na dzień 29 listopada 2020 roku. Zobowiązania Spółki z tytułu 

niewykupionych 97.667obligacji wraz z odsetkami wynoszą na dzień publikacji niniejszego sprawozdania 8,79 

mln zł + 641 tys. zł odsetki, przy czym wierzytelności obligatariuszy obligacji serii A są częściowo ( ok. 26.250 

obligacji o wartości nominalnej 2.362.500 zł ) na mocy prawa objęte układem w ramach przyspieszonego 

postępowania układowego, o którym mowa poniżej. 

 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla 

spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (Sąd) otworzył przyspieszone postępowanie układowe Spółki. 

Zgodnie z postanowieniem sądu sędzią-komisarzem został wyznaczony ASR Piotr Bartosiewicz, a nadzorcą 

sądowym ustanowiona została spółka KGS Restrukturyzacje Sp. z o. o. W ocenie Zarządu Spółki otwarcie 

przyspieszonego postępowania układowego umożliwi Spółce przeprowadzenie znaczących działań 

restrukturyzacyjnych nakierowanych na polepszenie sytuacji ekonomicznej Emitenta oraz na przywrócenie 

zdolności do realizowania zobowiązań przez Spółkę. Wdrożenie i intensyfikacja działań restrukturyzacyjnych 

ma obecnie charakter priorytetowy i ma służyć uniknięciu upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami.  

 



Intencją Zarządu BRASTER jest restrukturyzacja Spółki i kontynuowanie działalności.  

 

W dniu 19 października 2020 r. Zarząd Spółki złożył do Sądu opracowany wspólnie z nadzorcą sądowym plan 

restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi dla wierzycieli. Propozycje układowe zakładają w 

szczególności podział wierzycieli na sześć grup i spłatę zadłużenia w ratach lub poprzez konwersję 

wierzytelności na akcje. Natomiast złożony plan restrukturyzacyjny opiera się na planowanych środkach 

restrukturyzacyjnych takich jak:  

 

• Ograniczenie kosztów operacyjnych - Spółka w pierwszej fazie przyspieszonego postępowania układowego 

wdrożyła program oszczędnościowy (redukcja zatrudnienia do poziomu zapewniającego niezakłóconą 

działalność operacyjną, rezygnacja z przestrzeni biurowej na Stadionie Narodowym, ograniczenie usług 

zewnętrznych do niezbędnego minimum, renegocjacja umów z ubezpieczycielami). Na koniec I kwartału 2021 

r. Spółka zredukowała koszty stałe do poziomu ok. 150 tys. zł miesięcznie. 

 

• Optymalizacja procesu sprzedaży produktów Spółki – całkowita reorganizacja działu marketingu i sprzedaży 

Spółki, nowe kadry doświadczone w sprzedaży urządzeń medycznych, powiązanie wynagrodzeń z 

generowanymi wynikami, realizacja nowego planu sprzedażowego, komercjalizacja nowej aplikacji mobilnej 

Braster Care dla użytkowników profesjonalnych oraz nowego algorytmu automatycznej interpretacji Deep 

BRASTER, kolejna wersja systemu Braster Pro (Braster Pro wersja Premium), wykorzystanie rosnącego w 

czasach pandemii popytu na usługi telemedyczne. Głównym założeniem przyjętej strategii restrukturyzacji jest 

kontynuacja sprzedaży urządzenia medycznego oraz pakietów badań Braster Pro do użytku przez 

wykwalifikowany personel medyczny zarówno na rynku rodzimym jak i zagranicznym.  

 

• Wewnętrzne dofinansowanie Spółki poprzez podwyższenie jej kapitału zakładowego – emisja akcji serii O 

(emisja została zakończona w styczniu 2021 roku, a w jej wyniku objętych zostało 3.035.901 akcji serii O o 

wartości nominalnej 0,10 zł każda, w związku z czym objęta wysokość podwyższonego kapitału zakładowego 

Spółki wyniosła 303.590,10 zł), zmiana parametrów warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 

w drodze emisji akcji serii N oraz emisji obligacji serii od B5 do B8 zamiennych na akcje serii N (obecnie 

obligacje zamienne na akcje będą mogły być emitowane nie tylko dla wybranych funduszy inwestycyjnych, ale 

również dla innych inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki). 

 

• Dywersyfikacja przychodów Spółki – produkcja znaczników termograficznych oraz realizacja projektów w 

branży OZE, magazynów energii oraz elektromobilności (pojazdy elektryczne oraz infrastruktura ładująca). 

Działania będą realizowane przez istniejące już spółki, które docelowo mają stać się spółkami zależnymi 

BRASTER. Inwestycje w nowe podmioty, które Spółka będzie konsolidować, będą finansowane z planowanych 

przychodów ze sprzedaży oraz z emisji kapitału warunkowego (obligacje serii B5 do B8 w łącznej kwocie 10,6 

mln zł). Działania powinny doprowadzić do zbudowania do końca 2021 r. trwale rentownej Grupy Kapitałowej 

Braster opartej na dwóch filarach – medycznym i niemedycznym.  

 

Realizacja powyższych środków restrukturyzacyjnych uzależniona jest od zawarcia układu z wierzycielami w 

ramach przyspieszonego postępowania układowego. W ocenie Spółki, istotne znaczenie dla powodzenia 

restrukturyzacji będzie miało stanowisko obligatariuszy obligacji serii A, którzy są - zbiorczo - największym 

wierzycielem Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki zwołał na 29 maja 2020 roku Zgromadzenie 

Obligatariuszy obligacji serii A, którego przedmiotem obrad miała być zmiana Warunków Emisji Obligacji 

poprzez podjęcie uchwał w sprawie m.in. wyrażenia zgody na dokonanie zmiany terminu wykupu obligacji, 

zmiany terminu i zasad płatności odsetek oraz terminów i zasad dokonywania częściowego wcześniejszego 

wykupu obligacji poprzez okresową amortyzację wartości nominalnej obligacji. Zgromadzenie Obligatariuszy 

obligacji serii A nie było jednak zdolne do podjęcia ważnych uchwał (w Zgromadzeniu uczestniczyli 

obligatariusze osobiście oraz pełnomocnicy obligatariuszy reprezentujący łącznie 24,87% skorygowanej 



łącznej wartości nominalnej obligacji serii A, natomiast zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o 

obligacjach zgromadzenie obligatariuszy jest ważne, jeżeli jest reprezentowana na nim co najmniej połowa 

skorygowanej łącznej wartości nominalnej obligacji).  

 

W dniu 24 lutego 2021 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) Zarząd BRASTER złożył do sądu zaktualizowane 

propozycje układowe dla wierzycieli Spółki, które przewidują m.in. zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy 

obligacji serii A oraz wierzycieli należących do grupy VI w formie pieniężnej rozłożonej na raty, natomiast 

obligatariusza obligacji serii B w drodze konwersji wierzytelności na akcje Spółki oraz zmianę ceny emisyjnej 

akcji emitowanych w ramach konwersji określonych w propozycjach układowych wierzytelności na akcje z 

dotychczas proponowanej 0,80 zł na nową wynoszącą 1,6 zł za jedną akcję. Obecnie Spółka będzie dążyła do 

zawarcia układu z wierzycielami w ramach przyspieszonego postępowania układowego. 

 

Celem trwającego procesu restrukturyzacji BRASTER jest z jednej strony ograniczenie kosztów cashflow (bez 

amortyzacji) do poziomu ok. 30% wartości za rok 2019, tj. do ok. 3,2 mln zł rocznie (cel cząstkowy zrealizowany 

), z drugiej zaś wygenerowanie – w oparciu o zakład produkcyjny w Szeligach - przychodów ze sprzedaży 

umożliwiających w kolejnych 12 miesiącach zbilansowanie ich z ww. kosztami, później zaś uzyskanie trwałej 

rentowności. 

 

Więcej informacji odnośnie aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki znajduje się w punkcie 4.9 

niniejszego sprawozdania oraz w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020. 

Spółka konsekwentnie wdraża działania mające  poprawić płynność, które do końca 2021 uczynić ją trwale 

zdolną do realizowania zobowiązań. 

 

Dotychczasowe dokonania Spółki: 

 

• skutecznie obniżyła koszty do poziomu 2-2,5 mln zł  rocznie, który to poziom gwarantuje utrzymanie 

zdolności do produkcji urządzeń i świadczenie wysokiej jakości usług telemedycznych dla wszystkich 

krajów z którymi ma podpisane umowy (23) oraz na rynek krajowy. 

 

• pozyskała kapitał w ramach emisji akcji ratunkowej 3.035.901 szt. akcji serii O w wysokości 

2.428.721,80  zł  (Spółka czeka na zarejestrowanie podwyższenia kapitału w KRS) 

 

• odnowiła współpracę z inwestorem ABO/EGHF, w ramach której,  m. in., finalizowana jest 

dematerializacja wyemitowanych 3.064.903 (trzech milionów sześćdziesięciu czterech tysięcy 

dziewięciuset trzech) Warrantów Subskrypcyjnych serii G z prawem objęcia akcji serii M po cenie 2,08 

zł.  

W przypadku objęcia, jednorazowo lub etapami, całości subskrypcji (o co Zarząd zabiega) Spółka 

zostałaby dokapitalizowana kwotą 6,375 mln zł. W dniu 22 kwietnia 2021 r. KDPW podjęła stosowną 

uchwałę Nr 0591-2021/21 -  BRASTER S.A. w restrukturyzacji - rejestracja warrantów. 

W lutym 2021 r. notowania akcji na 7 sesjach przewyższały cenę wykonania na zamknięciu sesji, a na 

15 sesjach przekraczały notowania w trakcie notowań, a łączny wolumen wyniósł 93,893,152 szt. 

(historyczny rekord), czyli 4,2 krotnie przekroczył ilość wszystkich dopuszczonych do obrotu na GPW 

akcji Spółki (22.257.535).  W marcu wolumen wyniósł 23,599,317, tj. 106% wszystkich  dopuszczonych 

do obrotu na GPW akcji. Uwidoczniony potencjał wzrostu wartości Spółki jest poważnym 

argumentem potwierdzającym celowość podejmowanych dotychczas przez Zarząd działań. 

 

• Dodatkowo Spółka pracuje nad nowym harmonogramem współpracy z ABO/EHGF w ramach której 

inwestor  zakłada niezależny od już istniejącego dwuletni program finansowania oparty na emisji 

obligacji zamiennych na akcje Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych, w ramach którego 

zaangażowanie Inwestora pod warunkiem ziszczenia się określonych kryteriów może wynieść do 

50,1 mln zł. 

 

• Spółka zaaplikuje o pomoc na tymczasowe wsparcie  restrukturyzacyjne (18 miesięcy) w ramach 

programu Agencji Rozwoju Przemysłu „Polityka Nowej Szansy” (‘PNS”). 15 kwietnia 2021 r. odbyła się 



konsultacja online z Doradcą restrukturyzacyjnym reprezentującym ARP. Spółka kwalifikuje się do tej 

pomocy, a wysokość szacowana jest na około 9,3 mln zł. Spółka po skompletowaniu wymaganych 

dokumentów niezwłocznie złoży stosowny wniosek. Ewentualnie pozyskane środki przeznaczy 

częściowo na wykup obligacji serii A w części w jakiej są one zabezpieczone rzeczowo na 

nieruchomości oraz linii produkcyjnej (tj .ok. 7 mln zł), który powinien nastąpić 29 listopada 2020 r. 

Uczestnictwo w PNS wymaga wkładu własnego, który Spółka zamierza pozyskać od 

inwestora/inwestorów w ramach sposobami zasygnalizowanymi powyżej. 

 

• Spółka z powodzeniem realizuje działalność operacyjną na rynkach zagranicznych. Szczególnie 

perspektywiczny jest rynek indyjski. W lutym nawiązano współpracę z GenWorks, która to spółka 

skutecznie wdrożyła program screeningowy w ramach profilaktyki raka szyjki macicy przy użyciu 

telemedycyny wykonując ponad 1 mln badań. Wobec technologii BRASTER deklaruje równie ambitne 

zamiary. Rak piersi jest olbrzymim problemem społecznym w Indiach, a działające tam dotychczas 

sposoby wczesnego wykrywania tego schorzenia są dalece niewystarczające. Pierwsza dostawa 

urządzeń dotarła do Indii w kwietniu i została opłacona. Przeprowadzono kilka szkoleń personelu 

partnera online. Partner deklaruje strategiczny charakter współpracy ze Spółką. 

Potencjał współpracy z GW liczony przychodami z wykonywania badań urządzeniem BRASTER w 

Indiach jest duży. Zarząd szacuje go na kilka mln EUR przychodów rocznie do osiągnięcia w kolejnych 

2-3 latach. Rynek indyjski to kilkaset milionów kobiet. Rak piersi jest tam olbrzymim problemem, 

władze poszukują nowych nowych, ekonomicznych rozwiązań efektywnego wykrywania go we 

wczesnym etapie jego rozwoju. 

 

• Aby sprostać wyzwaniu współpracy z dużymi partnerami Spółka podjęła działania zwiększające 

wydajność systemu, m. in. wdraża  algorytm Deep BRASTER do automatycznej interpretacji wyników 

badań wykonywanych urządzeniem BRASTER, który na ten moment ma o ok. 12 pkt. proc. wyższą 

zgodność z oceną eksperta niż dotychczas działający algorytm AMIK, z którego obecnie korzysta 

Spółka. Należy przy tym zauważyć, że Deep BRASTER jest systemem samouczącym się z rezultatów 

kolejnych badań, w związku z czym należy oczekiwać, iż w miarę zwiększania się liczby 

przeprowadzanych badań wskaźnik zgodności z oceną eksperta będzie wzrastał. 

 

• Poza indyjskim aktywne są rynki brazylijski, bułgarski. Pozytywne sygnały napływają z Meksyku. W 

kwietniu po dokończeniu rejestracji w Malezji, malezyjski partner złożył pierwsze zamówienie o 

wartości 10.000 EUR, zapowiadając jeszcze w tym roku kolejne zamówienia.  

 

 

Z uwagi na wystąpienie stanu niewypłacalności Emitenta w związku z brakiem wystarczających środków 

finansowych niezbędnych do jednoczesnego pokrycia kosztów prowadzenia działalności operacyjnej Emitenta 

oraz wypłaty odsetek i częściowego wykupu BRASTER S.A. w restrukturyzacji obligacji (na łączną kwotę 1,02 

mln zł), którego to zobowiązania Spółka nie była w stanie uregulować w terminie, w dniu 31 marca 2020 roku 

Zarząd Spółki złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosek o 

ogłoszenie upadłości Spółki. W dniu 30 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII 

Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie 

układowe Spółki. 

 

Składając wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (PPU) Spółka przedłożyła wstępny 

plan restrukturyzacyjny zakładający w szczególności: - realizowanie umów dystrybucyjnych w Polsce i za 

granicą (wygenerowany dodatni wynik finansowy ma być źródłem spłaty zadłużenia układowego), - emisję 

akcji, warrantów subskrypcyjnych oraz obligacji zamiennych na akcje, - organizowanie akcji marketingowych 

mających na celu budowanie upowszechnienie Systemu BRASTER, - uruchomienie nowych sektorów 

działalności - wobec faktu, iż Spółka posiada duże doświadczenie, know-how oraz możliwości produkcyjne, 

które umożliwiają jej rozszerzenie działalności na inne obszary. 

 

W ramach PPU Zarząd Spółki wraz z nadzorcą sądowym przygotował spis wierzytelności oraz sporządziła plan 

restrukturyzacyjny wraz z propozycjami układowymi, który  złożyła do sądu. Następnie w dniu 19 października 

2020 r. złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw 

upadłościowych i restrukturyzacyjnych opracowany wspólnie z nadzorcą sądowym plan restrukturyzacyjny 

wraz z propozycjami układowymi dla wierzycieli. 



 

Finalnie w dniu 24 lutego 2021 r. złożył do w.w. Sądu za pośrednictwem nadzorcy sądowego, zaktualizowane 

propozycje układowe dla wierzycieli Spółki.                              .                                                                             

Zaktualizowane propozycje układowe przewidują m.in. zaspokojenie wierzytelności obligatariuszy obligacji 

serii A oraz wierzycieli należących do grupy VI w formie pieniężnej rozłożonej na raty, natomiast obligatariusza 

obligacji serii B w drodze konwersji wierzytelności na akcje Spółki oraz zmianę ceny emisyjnej akcji 

emitowanych w ramach konwersji określonych w propozycjach układowych wierzytelności na akcje z 

dotychczas proponowanej 0,80 zł na nową wynoszącą 1,6 zł za jedną akcję. 

 

Spółka podobnie jak wszystkie inne branże oczekuje złagodzenia restrykcji związanych z pandemią. 

 

Spółka przygotowała w ciągu 2020 r. nowy kierunek biznesowy Spółki (część niemedyczna), w ramach którego 

poprzez istniejące spółki zewnętrzne, które mają docelowo znaleźć się w przyszłej Grupie Kapitałowej 

BRASTER, produkowane i oferowane będą nowoczesne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej, w 

tym skutery oraz hulajnogi elektryczne, magazyny energii do użytkowania w domach i przedsiębiorstwach 

integrowane z ładowarkami oraz z mikroinstalacjami PV oraz inne produkty z zakresu SmartCity oraz 

Inteligentne Domy. 

 

W ramach budowy części niemedycznej biznesu, we współpracy z jedną ze spółek zewnętrznych, które mają 

docelowo znaleźć się w przyszłej Grupie Kapitałowej BRASTER, w siedzibie BRASTER powstała kontenerowa 

modułowa off-gridowa instalacja z wykorzystaniem magazynu energii oferowanego przez tę spółkę. W 

kontenerze wyposażonym w panele PV, magazyn energii oraz falownik działają napędzana tylko energią ze 

słońca oświetlenie, klimatyzacja, oraz inne odbiorniki prądu elektrycznego. 

 

Plan uzyskania równowagi finansowej BRASTER powinien doprowadzić do zbudowania do końca 2021 roku 

trwale rentownej Grupy Kapitałowej BRASTER opartej na dwóch filarach – medycznym i niemedycznym. 

 

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka posiada środki finansowe w wysokości ok. 4 tys. zł. 

(zakładamy, że wpłyną wpłaty z objęcia akcji poprzez wykonanie 100.000 warrantów. Środki te, bez 

dodatkowych wpływów, nie pozwalają na kontynuowanie działalności przez okres 12 miesięcy od dnia 

bilansowego. 

 

Spółka liczy na pozyskanie środków na wykup obligacji serii A z programu Agencji Rozwoju Przemysłu „Polityka 

Nowej Szansy” w wysokości szacowanej na około 9,3 mln zł (kwota wynika obliczeń kalkulatora załączonego 

do programu do którego wprowadzono dane finansowe Spółki) 

 

W przypadku, gdy Spółce nie uda się pozyskać finansowania w wysokości umożliwiającej dalsze 

funkcjonowanie i spłatę obligatariuszy lub nastąpi opóźnienie w uzyskaniu wystarczającego finansowania 

pomostowego, Spółka będzie musiała podjąć decyzję o zasadności dalszego funkcjonowania. 

 

Trzeba na końcu zauważyć, że Spółka dysponuje nowoczesnym produktem o globalnym zasięgu stworzonego 

do rozwiązywania globalnego problemu pandemii raka piersi na świecie. Opublikowany w dniu 7 lutego 2021 

r. raportu Międzynarodowej Agencji do Badań nad Rakiem (IARC) Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN 

Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries” wynika, że rak piersi u kobiet 

jest obecnie najczęściej występującym rakiem  2,261,419 (11.7%) zachorowań w 2020 r. z 19,292,789 

zachorowań w ogóle i że odpowiada on za 684,996 zgonów w powodu raka z ogólnej liczby 9,958,133 (6.9%) . 

Jeśli zaś chodzi o nowotwory u kobiet to odpowiada za 24,5% wszystkich zachorowań na raka oraz 15,5% 

zgonów. 

 

Po reorganizacji i radykalnej redukcji kosztów Spółka jest dobrze przygotowana do międzynarodowej 

ekspansji o ile z powodzeniem zakończy restrukturyzację. 

 

Przekształcenie sprawozdań finansowych  

W związku z wystąpieniem księgowań w roku 2019 po sporządzeniu sprawozdania finansowego na łączną 

wartość 15 tys. zł, w sprawozdaniu za 2020 rok przedstawiono dane przekształcone za 2019 rok.  

 



Porównanie ujawnionych danych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości z 

danymi porównywalnymi, które zostałyby sporządzone zgodnie z zasadami MSR 

Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości różni się od sprawozdania 

finansowego sporządzonego zgodnie z MSR pozycjami: 

 

Prace rozwojowe 

Niezakończone prace rozwojowe wykazywane są w aktywach obrotowych jako krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe, koszty ochrony patentów i znaków towarowych związanych z pracami rozwojowymi są 

prezentowane w długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych, a zgodnie z MSR  obie pozycje powinny 

być prezentowane w wartościach niematerialnych. 

 

Analiza komponentowa 

Zgodnie z MSR konieczne jest wyodrębnienie istotnych komponentów z wartości środka trwałego i 

amortyzowanie ich zgodnie z ich okresem ekonomicznej użyteczności. Według UoR nie jest to wymagane. 

 

Płatności w formie akcji 

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

motywacyjny obejmujący lata 2018-2021 skierowany do kadry zarządzającej Spółki oraz jej kluczowych 

pracowników. Celem realizacji programu jest stworzenie mechanizmów wpływających na zwiększenie 

wartości Spółki oraz wzrost jej wartości rynkowej. Warunkiem realizacji programu motywacyjnego na lata 

2018-2021 będzie spełnienie wskazanych przez Spółkę kryteriów lojalnościowych oraz jakościowych. 

 

Program motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych uprawniających do 

objęcia akcji emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Warranty 

emitowane będą nieodpłatnie, w formie materialnej jako papiery wartościowe imienne. 

 

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

zł. Jest to średnia arytmetyczna kursów akcji Spółki ze średnich, dziennych cen ważonych obrotami z transakcji 

sesyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2018. 

Warranty uprawniające do objęcia nowych akcji będą wydawane Członkom Zarządu oraz osobom wskazanym 

przez Zarząd. Maksymalna liczba warrantów przeznaczonych do objęcia przez cały okres obowiązywania 

programu to 400.000 sztuk, w tym 300.000 sztuk warrantów subskrypcyjnych będzie przeznaczonych dla 

członków zarządu.  

 

Zgodnie z przyjętym przez NWZ Programem Motywacyjnym, a także mając na uwadze założenia Programu 

Motywacyjnego, przedłożono członkom Zarządu oraz kluczowym pracownikom Spółki propozycję 

przystąpienia do Programu Motywacyjnego na lata 2018-2021, na warunkach określonych Załącznikiem nr 1 

do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 sierpnia 2018 roku, opublikowanym 

raportem ESPI numer 27/2018/ESPI. Zgodnie z przekazana informacją w raporcie bieżącym nr 38/2018 z dnia 

10 października 2018 roku wszyscy Członkowie Zarządu oraz wskazani kluczowi pracownicy nie przystąpili do 

Programu Motywacyjnego na zaproponowanych warunkach.  

 

Program motywacyjny ma być realizowany w okresie 10 lat, a jego celem jest zapewnienie optymalnych 

warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez 

trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką. Spółka zgodnie z ustawą o 

rachunkowości nie dokonywała wyceny programu motywacyjnego zgodnie z MSSF 2, gdyż ustawa o 

rachunkowości nie narzuca obowiązku takiej wyceny. 

 

 



Sprawozdanie z całkowitych dochodów  

Sporządzając sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, Spółka zobowiązana byłaby do sporządzenia 

sprawozdania z całkowitych dochodów. Ustawa o rachunkowości nie wymaga sporządzenia tego 

sprawozdania. Spółka wykazuje wszystkie koszty i przychody w rachunku zysków i strat. 

 

Ujawnienia 

Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym zostały przygotowane zgodnie z ustawą o rachunkowości. Zakres 

ujawnień przygotowany w oparciu o MSR byłby szerszy od prezentowanego. 

 

Prezentacja danych 

Niektóre pozycje głównych elementów sprawozdania finansowego zgodnie z MSR zostałyby zaprezentowane 

z większą bądź mniejszą szczegółowością. 

 

Ujęcie przychodów ze sprzedaży 

W przypadku sprzedaży łączącej dostawę urządzenia i związanej z nim usługi przychody ze sprzedaży według 

MSR zostałyby ujęte z uwzględnieniem względnego udziału poszczególnych elementów sprzedaży w łącznej 

cenie uzyskiwanej od klienta. 

 

Informacja o korektach wynikających z zastrzeżeń podmiotów uprawnionych do badania 

Nie dotyczy. 

 

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. 

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości (Dz.U. z roku 2018, poz. 395 z 

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

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa. Sprawozdanie zostało tez sporządzone 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad 

uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z roku 

2017 poz. 277). 

 

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). 

 

Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego: 

1. Wartości niematerialne i prawne  

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

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

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

zrównania odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub zakończenia użytkowania określonego 

składnika wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Składniki majątkowe o jednostkowej cenie nabycia nieprzekraczającej 10 000 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 10 000 złotych lub wyższej, amortyzowane są 

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



zabezpieczenia własności technologii. Spółka amortyzuje koszty zakończonych prac rozwojowych w okresie 5 

lat, czyli stawką 20% rocznie. 

 

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

jeżeli produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych 

wiarygodnie określone, techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio 

udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu 

technologii oraz koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży 

tych produktów lub zastosowania technologii. W przypadku zakończonych prac rozwojowych związanych 

bezpośrednio z rozwojem produktu, okres ich ekonomicznej użyteczności ustalany jest indywidualnie. 

 

Koszty niezakończonych prac rozwojowych wykazywane są w pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych 

kosztów. 

 

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

towarowych, które są związane z pracami rozwojowymi finalnej wersji Systemu BRASTER, 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 

uzyskanych 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. 

 

Środki trwałe o wartości początkowej równej 10 000 złotych lub wyższej amortyzowane są metodą liniową 

przy zastosowaniu stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej użyteczności: 

▪ grunty nie podlegają amortyzacji; 

▪ budynek produkcyjny 2,5%; 

▪ dla urządzeń technicznych i maszyn 14%, 20% i 30%; 

▪ środki trwałe o początkowej wartości niższej niż 10 000 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. 

 

W styczniu 2020 roku BRASTER S.A. nie przeprowadził inwentaryzacji środków trwałych. 

 

3. Należności długoterminowe  



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

wyceny według zamortyzowanego kosztu. 

 

Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w oparciu o indywidualną ocenę 

prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych 

kosztów operacyjnych lub finansowych - zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy. 

 

4. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne 

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

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

inaczej określonej wartości godziwej. 

 

5. Długoterminowe aktywa finansowe 

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

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

skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; 

wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania 

odnieść na kapitał z aktualizacji wyceny. 

 

6. Zapasy 

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

na dzień bilansowy. Na koniec okresu dokonuje się odpisów aktualizujących zapasy, jeśli wystąpią okoliczności 

uzasadniające ich dokonanie. Odpis aktualizujący wartość zapasów odnoszony jest na pozostałe koszty 

operacyjne. Rozchody z magazynów towarów i wyrobów gotowych wyceniane są według FIFO. W pozycji 

zapasy ujmuje się udzielone zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów i usług. Spółka dokonuje odpisów 

aktualizujących wartość zapasów do ceny sprzedaży możliwej do uzyskania. 

 

 

7. Należności krótkoterminowe  

Należności krótkoterminowe prezentowane są w skorygowanej cenie nabycia. Odpisów aktualizujących 

wartość należności dokonuje się w oparciu o indywidualną ocenę prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy 

aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub finansowych - 

zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy. 

 

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

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

1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 

2) pożyczki udzielone i należności własne, 

3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

 

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 naliczone 

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. 

 

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 akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres, 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji zwykłych wyemitowanych na koniec 

okresu. Zysk rozwodniony przypadający na jedną 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. Spółka tworzy rezerwy 

na odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne, niewykorzystane urlopy.  

 

13. Zobowiązania krótkoterminowe 

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

są w skorygowanej cenie nabycia. 

 

14. Zobowiązania finansowe 

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

Otrzymane pożyczki i wyemitowane obligacje wycenia się w skorygowanej cenie nabycia. Zobowiązania 

finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie otrzymania środków pieniężnych. Zobowiązania 

finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań 

wycenia się w wartości godziwej.  

 

15. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 

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

bieżącym, które będą stanowiły koszty następnych okresów sprawozdawczych.  

 

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

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

miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia danej ochrony patentu lub ochrony znaku do ewidencji 

księgowej. Ochronę patentową i ochronę znaków towarowych wprowadza się do ewidencji na podstawie 

informacji o uzyskaniu prawomocnej ochrony na terytorium danego kraju lub obszaru. Okres rozliczania 

kosztów ochrony patentowej oraz ochrony znaków towarowych jest ustalany indywidualnie na okres nie 

krótszy niż okres trwania ochrony. Rozliczenie kosztów w czasie do czasu zakończenia 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. Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów, dotyczą abonamentów zapłaconych z góry. 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują środki otrzymane z dotacji na sfinansowanie prac 

rozwojowych. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają pozostałe przychody 

operacyjne proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych kosztów prac rozwojowych lub w momencie ujęcia 

kosztów, na których sfinansowanie otrzymano dane dotacje. 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. 

 

W związku z faktem, że Spółka od początku istnienia nie generuje zysków od 2020 roku odstąpiono od 

tworzenia rezerwy i aktywa na podatek odroczony. Mając na uwadze wysokość możliwych do odliczenia strat 

tworzenie rezerwy na podatek odroczony wydaje się nieuzasadnione. 

 

 

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: 

▪ 31.12.2020    4,6148 PLN/EUR. 

▪ 31.12.2019    4,2585 PLN/EUR. 

Kurs średni NBP w okresie: 

▪ 01.01.2020 do 31.12.2020                4,4449 PLN/EUR. 

▪ 01.01.2019 do 31.12.2019                4,2980 PLN/EUR. 

 

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. 

 

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą abonamentów i pakietów badań. Abonamenty oraz pakiety badań 

opłacone z góry za następne okresy wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczane 

liniowo za opłacony okres. 

 

Towary ujmowane są w momencie dostawy, gdy na nabywcę zostanie przeniesione ryzyko i korzyści 

wynikające z praw własności. Przychody ze sprzedaży towarów 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 wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Bieżące zobowiązanie 

z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana w rachunku 

zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku 

odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. 

 


