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1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO 

  PLN EUR 

Wybrane dane finansowe 2012 2011 2012 2011 

Należności długoterminowe 60 120,00 0,00 14 705,74 0,00 

Należności krótkoterminowe 203 978,38 80 219,01 49 894,42 18 162,25 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne 

6 614 532,25 36 675,10 1 617 957,11 8 303,55 

Aktywa razem 8 986 320,29 760 127,02 2 198 111,71 172 099,04 

Kapitał własny 8 639 367,67 63 728,00 2 113 244,87 14 428,55 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 3 446,06 0,00 780,22 

Zobowiązania odsetkowe 

długoterminowe (kredyty i pożyczki) 

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

Zobowiązania krótkoterminowe 128 807,33 453 302,84 31 507,10 102 631,51 

Zobowiązania odsetkowe 

krótkoterminowe (kredyty i pożyczki) 

0,00 100 580,83 0,00 22 772,33 

 

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

Amortyzacja 147 422,93 133 678,86 35 322,73 32 288,80 

Zysk/strata na sprzedaży -2 110 769,21 -547 371,15 -505 743,05 -132 212,06 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -1 990 992,26 -527 505,57 -477 044,34 -127 413,73 

Zysk/strata brutto -1 772 966,82 -560 763,74 -424 805,16 -135 446,91 

Zysk/strata netto -1 616 276,33 -305 305,10 -387 261,92 -73 743,41 

     Przepływy z działalności operacyjnej -2 074 718,37 -452 656,84 -497 105,23 -109 334,76 

Przepływy z działalności inwestycyjnej -1 451 130,12 -16 829,50 -347 692,67 -4 065,00 

Przepływy z działalności finansowej 10 091 335,17 450 000,00 2 417 897,06 108 693,03 

Przepływy razem 6 565 486,68 -19 486,34 1 573 099,17 -4 706,73 

     

Koszty operacyjne, w tym: 2 110 769,21 547 371,15 505 743,05 132 212,06 

Amortyzacja 147 422,93 133 678,86 35 322,73 32 288,80 

Zużycie materiałów i energii  199 587,81 31 490,05 47 821,50 7 606,11 

Usługi obce  758 561,89 143 787,91 181 752,42 34 730,54 

Podatki i opłaty 22 403,91 38 071,78 5 368,01 9 195,86 

Wynagrodzenia  821 561,83 177 491,90 196 847,29 42 871,40 

Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia  

99 867,29 12 026,30 23 928,33 2 904,83 

Pozostałe koszty rodzajowe  61 363,55 10 824,35 14 702,79 2 614,51 

Wartość sprzedanych towarów i 

materiałów 

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

Dane finansowe w EUR zostały przeliczone według następujących zasad: 

 pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu NBP na dzień 31.12.2012 – 4.0882 

zł/EUR, 31.12.2011 – 4.4168 zł/EUR 

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

będącym średnią arytmetyczną kursów średnich określonych przez Narodowy Bank Polski na 

ostatni dzień każdego miesiąca roku: za okres od 1.01-31.12.2012 – 4,1736 PLN/EUR za 

okres od 1.01-31.12.2011 – 4,1401 PLN/EUR.  



 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK 

4 

1.2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY) 

    RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

A Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: - - 

    od jednostek powiązanych  - - 

  I Przychody netto ze sprzedaży produktów - - 

  II Zmiana stanu produktów  - - 

  III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  - - 

  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - 

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 110 769,21 547 371,15 

    jednostkom powiązanym  - - 

  I Amortyzacja 147 422,93 133 678,86 

  II Zużycie materiałów i energii  199 587,81 31 490,05 

  III Usługi obce  758 561,89 143 787,91 

  IV Podatki i opłaty 22 403,91 38 071,78 

    podatek akcyzowy - - 

  V Wynagrodzenia  821 561,83 177 491,90 

  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  99 867,29 12 026,30 

  VII Pozostałe koszty rodzajowe  61 363,55 10 824,35 

  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - 

C Zysk (strata) ze sprzedaży [A-B] -2 110 769,21 -547 371,15 

D Pozostałe przychody operacyjne 122 906,91 78 909,92 

  I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

  II Dotacje 113 883,72 75 049,68 

  III Inne przychody operacyjne 9 023,19 3 860,24 

E Pozostałe koszty operacyjne 3 129,96 59 044,34 

  I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

  II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  - 3 310,00 

  III Inne koszty operacyjne 3 129,96 55 734,34 

F Zysk (strata) z działalności operacyjnej [C+D-E] -1 990 992,26 -527 505,57 

G Przychody finansowe 233 009,66 - 

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

    od jednostek powiązanych  - - 

  II Odsetki 232 406,88 - 

    od jednostek powiązanych  - - 

  III Zysk ze zbycia inwestycji - - 

  IV Aktualizacja wartości inwestycji  - - 

  V Inne 602,78 - 

H Koszty finansowe 14 984,22 33 258,17 

  I Odsetki, w tym: 14 828,14 33 258,17 

    dla jednostek powiązanych - - 

  II Strata ze zbycia inwestycji - - 

  III Aktualizacja wartości inwestycji - - 

  IV Inne 156,08 - 

I Zysk (strata) z działalności gospodarczej [F+G-H] -1 772 966,82 -560 763,74 

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

  I Zyski nadzwyczajne - - 

  II Straty nadzwyczajne - - 

K Zysk (strata) brutto [I+/-J] -1 772 966,82 -560 763,74 
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L Podatek dochodowy -156 690,49 -255 458,64 

  I Podatek dochodowy bieżący - - 

  II Podatek dochodowy odroczony -156 690,49 -255 458,64 

M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - 

N Zysk (strata) netto [K-L-M] -1 616 276,33 -305 305,10 

 

 

Szeligi, dnia 13.06.2013 roku 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Truskolaska ………………………………. 

 

………………………………. ………………………………. ………………………………. 

Krzysztof Pawelczyk 

Prezes Zarządu 

Henryk Jaremek 

Wiceprezes Zarządu 

Konrad Kowalczuk 

Członek Zarządu 
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1.3 BILANS 

1.4 Aktywa 

    AKTYWA 
Stan na 

31.12.2012 r. 

Stan na 

31.12.2011 r. 

A AKTYWA TRWAŁE 2 166 145,63 643 232,91 

I   WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 527 834,58 371 010,69 

  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 229 007,08 341 010,65 

  2. Wartość firmy - - 

  3. Inne wartości niematerialne i prawne 54 719,79 30 000,04 

  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 244 107,71 - 

II 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 1 163 646,88 16 763,58 

  1. Środki trwałe 411 479,50 7 027,58 

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

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

  c) urządzenia techniczne i maszyny 411 479,50 7 027,58 

  d) środki transportu - - 

  e) inne środki trwałe - - 

  2. Środki trwałe w budowie 719 120,10 9 736,00 

  3. Zaliczki na środki trwałe  33 047,28 - 

III 
 

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 60 120,00 - 

  1. Od jednostek powiązanych  - - 

  2. Od pozostałych jednostek 60 120,00 - 

IV   INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE - - 

  1. Nieruchomości - - 

  2. Wartości niematerialne i prawne - - 

  3. Długoterminowe aktywa finansowe - - 

  a) w jednostkach powiązanych - - 

  - udziały lub akcje - - 

  - inne papiery wartościowe - - 

  - udzielone pożyczki - - 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe - - 

  b) w pozostałych jednostkach - - 

  - udziały lub akcje - - 

  - inne papiery wartościowe - - 

  - udzielone pożyczki - - 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe - - 

  4. Inne inwestycje długoterminowe  - - 

V 
 

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 
414 544,17 255 458,64 

  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 414 544,17 255 458,64 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 

B AKTYWA OBROTOWE 6 820 174,66 116 894,11 

I 
 

ZAPASY - - 

  1. Materiały - - 

  2. Półprodukty i produkty w toku - - 

  3. Produkty gotowe - - 

  4. Towary - - 

  5. Zaliczki na dostawy - - 

II   NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 203 978,38 80 219,01 

  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 203 978,38 80 219,01 

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10 247,82 6 192,97 
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  - do 12 miesięcy 10 247,82 236,97 

  - powyżej 12 miesięcy - 5 956,00 

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

zdrowotnych oraz innych świadczeń 
179 400,31 63 919,31 

  c) inne  14 330,25 10 106,73 

  d) dochodzone na drodze sądowej - - 

III   INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 6 614 532,25 36 675,10 

  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 88 333,88 36 675,10 

  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 88 333,88 36 675,10 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 88 333,88 36 675,10 

  - inne środki pieniężne  6 526 198,37 - 

  - inne aktywa pieniężne - - 

  2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - 

IV   
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MIĘDZYOKRESOWE 
1 664,03 - 

    AKTYWA RAZEM 8 986 320,29 760 127,02 

 

Szeligi, dnia 13.06.2013 roku 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Truskolaska ………………………………. 

 

………………………………. ………………………………. ………………………………. 

Krzysztof Pawelczyk 

Prezes Zarządu 

Henryk Jaremek 

Wiceprezes Zarządu 

Konrad Kowalczuk 

Członek Zarządu 
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1.5 Pasywa 

    PASYWA 
Stan na 

31.12.2012 r. 

Stan na 

31.12.2011 r. 

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 8 639 367,67 63 728,00 

I   KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 247 229,10 142 500,00 

II 
 

NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY  - - 

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

IV 
 

KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY 11 274 186,90 1 187 000,00 

V   KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY - - 

VI 
 

POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) 

REZERWOWE 
- - 

VII   ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH -1 265 772,00 -960 466,90 

VIII 
 

ZYSK (STRATA) NETTO -1 616 276,33 -305 305,10 

IX 
  

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU 

OBROTOWEGO   
- - 

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 346 952,62 696 399,02 

I   REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 14 395,04 10 000,00 

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

  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - - 

  - długoterminowa - - 

  - krótkoterminowa - - 

  3. Pozostałe rezerwy 12 000,00 10 000,00 

  - długoterminowe - - 

  - krótkoterminowe 12 000,00 10 000,00 

II   ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 3 446,06 

  1. Wobec jednostek powiązanych - - 

  2. Wobec pozostałych jednostek - 3 446,06 

  a) kredyty i pożyczki - - 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 

  c) inne zobowiązania finansowe - - 

  d) inne - 3 446,06 

III 
 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 128 807,33 453 302,84 

  1. Wobec jednostek powiązanych - - 

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

  - do 12 miesięcy - - 

  - powyżej 12 miesięcy - - 

  b) inne - - 

  2. Wobec pozostałych jednostek 128 807,33 453 302,84 

  a) kredyty i pożyczki - 100 580,83 

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - 

  c) inne zobowiązania finansowe - - 

  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 87 853,35 220 077,79 

  - do 12 miesięcy 87 853,35 220 077,79 

  - powyżej 12 miesięcy - - 

  e) zaliczki otrzymane na dostawy - - 

  f) zobowiązania wekslowe - - 

  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 36 228,94 44 974,75 

  h) z tytułu wynagrodzeń  4 550,00 87 573,24 

  i) inne  175,04 96,23 

  3. Fundusze specjalne - - 

IV   ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 203 750,25 229 650,12 
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  1. Ujemna wartość firmy - - 

  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 203 750,25 229 650,12 

  - długoterminowe 79 087,09 154 276,29 

  - krótkoterminowe 124 663,16 75 373,83 

    PASYWA RAZEM 8 986 320,29 760 127,02 

 

Szeligi, dnia 13.06.2013 roku 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Truskolaska ………………………………. 

 

………………………………. ………………………………. ………………………………. 

Krzysztof Pawelczyk 

Prezes Zarządu 

Henryk Jaremek 

Wiceprezes Zarządu 

Konrad Kowalczuk 

Członek Zarządu 
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1.6 Rachunek przepływów pieniężnych 

  WYSZCZEGÓLNIENIE 
01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I Zysk/ strata netto -1 616 276,33 -305 305,10 

II Korekty razem: -458 442,04 -147 351,74 

1 Amortyzacja 147 422,93 133 678,86 

2 Zyski/ Straty z tytułu różnic kursowych   - 

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -12 370,47 - 

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - 

5 Zmiana stanu rezerw 4 395,04 10 000,00 

6 Zmiana stanu zapasów - - 

7 Zmiana stanu należności -183 879,37 22 884,51 

8 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych ( z wyłączeniem pożyczek i 

kredytów) -227 360,74 12 962,50 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -160 749,56 -330 323,67 

10 Inne korekty -25 899,87 3 446,06 

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -2 074 718,37 -452 656,84 

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 -1 451 130,12 -16 829,50 

1 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych -1 451 130,12 -16 829,50 

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) -1 451 130,12 -16 829,50 

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I Wpływy 10 191 916,00 450 000,00 

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

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 9 801 916,00 450 000,00 

2 Kredyty i pożyczki 390 000,00   

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

4 Inne wpływy finansowe   - 

II Wydatki 100 580,83 - 

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych - - 

2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - 
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3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - 

4 Spłaty kredytów i pożyczek 100 000,00 - 

5 Wykup dłuznych papierów wartościowych - - 

6 Z tytułu innych zobowiazań finansowych   - 

7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   - 

8 Odsetki 580,83 - 

9 Inne wydatki finansowe - - 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 091 335,17 450 000,00 

1 Zapłacone odsetki - - 

2 zwrócone odsetki - - 

D Przepływy pieniężne netto razem (AIII+/-BIII+/-CIII) 6 565 486,68 -19 486,34 

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 565 486,68 -19 486,34 

  

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych     

F Środki pieniężne na początek okresu 36 675,10 56 161,44 

G środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 6 602 161,78 36 675,10 

  o ograniczonej możliwości dysponowania - - 

 

 

Szeligi, dnia 13.06.2013 roku 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Truskolaska ………………………………. 

 

………………………………. ………………………………. ………………………………. 

Krzysztof Pawelczyk 

Prezes Zarządu 

Henryk Jaremek 

Wiceprezes Zarządu 

Konrad Kowalczuk 

Członek Zarządu 
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1.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Stan na 

31.12.2012 r. 

Stan na 

31.12.2011 r. 

 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 63 728,00 -80 966,90 

- korekty błędów - - 

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

       po korektach błędów 63 728,00 -80 966,90 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 142 500,00 120 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 104 729,10 22 500,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 104 729,10 22 500,00 

- wydania udziałów (emisji akcji) 104 729,10 22 500,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

- umorzenia udziałów (akcji) - - 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 247 229,10 142 500,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu - - 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - - 

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

a) zwiększenie - - 

b) zmniejszenie - - 

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

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 187 000,00 759 500,00 

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego - - 

a) zwiększenie (z tytułu) 10 368 180,90 427 500,00 

- emisji akcji (udziałów) powyżej wartości nominalnej 10 368 180,90 427 500,00 

- podziału zysku (ustawowo) - - 

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

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

- pokrycia kosztów pozyskania kapitału 280 994,00 - 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11 274 186,90 1 187 000,00 

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 - - 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - 

a) zwiększenie (z tytułu) - - 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

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

7. Różnice kursowe z przeliczenia - - 

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 265 772,00 -503 952,89 

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, -1 265 772,00 -503 952,89 
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- korekty błędów - - 

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - 

8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -1 265 772,00 -503 952,89 

a) zwiększenie (z tytułu)   -456 514,01 

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia   -456 514,01 

b) zmniejszenie (z tytułu) - - 

8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 265 772,00 -960 466,90 

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 265 772,00 -960 466,90 

9. Wynik netto - - 

a) zysk netto - - 

b) strata netto -1 616 276,33 -305 305,10 

c) odpisy z zysku - - 

 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 8 639 367,67 63 728,00 

 III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 
8 639 367,67 63 728,00 

 

Szeligi, dnia 13.06.2013 roku 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Truskolaska ………………………………. 

 

………………………………. ………………………………. ………………………………. 

Krzysztof Pawelczyk 

Prezes Zarządu 

Henryk Jaremek 

Wiceprezes Zarządu 

Konrad Kowalczuk 

Członek Zarządu 
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2. 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 

 

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. 

 

Zarząd Spółki 

Na dzień 31.12.2011 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: 

 Jacek Stępień   – Prezes Zarządu, 

 Henryk Jaremek  – Wiceprezes Zarządu. 

 

W dniu 9.05.2012  Rada Nadzorcza powołała z dniem 10.05.2012 na funkcję Członka Zarządu Pana 

Konrada Kowalczuka. 

 

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 6.11.2012 odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Pana Jacka 

Stępnia i powołała na to stanowisko Pana Krzysztofa Pawelczyka. 

 

Na dzień bilansowy oraz na dzień sporządzenia Sprawozdania Zarząd Spółki składał się z 

następujących osób: 

 Krzysztof Pawelczyk   – Prezes Zarządu, 

 Henryk Jaremek  – Wiceprezes Zarządu, 

 Konrad Kowalczuk  – Członek Zarządu. 

 

Rada Nadzorcza 

Na dzień 1.01.2012 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: 

 Paweł Łukasiewicz   – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Przemysław Sobotowski  – Członek Rady Nadzorczej, 

 Tomasz Binkiewicz   – Członek Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Pielak   – Członek Rady Nadzorczej, 

 Konrad Kowalczuk   – Członek Rady Nadzorczej. 

 

mailto:inwestorzy@braster.eu
http://www.braster.eu/
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W związku z zatwierdzeniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 

24.04.2012 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada dokonała wyboru Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz Sekretarza, w osobach: 

 Paweł Łukasiewicz   – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Przemysław Sobotowski  – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

 Tomasz Binkiewicz   – Sekretarz Rady Nadzorczej. 

 

W związku z powołaniem do Zarządu, Pan Konrad Kowalczuk złożył rezygnację z zasiadania 

w Radzie Nadzorczej. Od dnia 10 maja 2012 na jego miejsce w skład Rady została powołana Pani 

Joanna Piasecka-Szczepańska.  

 

W dniu 29.06.2012 rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej złożył Pan Paweł Łukasiewicz. 

Jednocześnie uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do Rady Nadzorczej został powołany 

Pan Grzegorz Szymański. Oświadczeniem DM BOŚ S.A. z Rady Nadzorczej została odwołana Pani 

Joanna Piasecka-Szczepańska, a w jej miejsce został powołany oświadczeniem DM BOŚ S.A. Pan 

Paweł Łukasiewicz. 

 

W związku z rezygnacją z zasiadania w Radzie Nadzorczej złożoną przez Przemysława 

Sobotowskiego w dniu 06.11.2012, na jego miejsce w skład Rady została powołana oświadczeniem 

DM BOŚ, Pani Joanna Piasecka-Szczepańska.  

 

Na dzień bilansowy tj. 31.12.2012 w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: 

 Grzegorz Szymański – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Tomasz Binkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Paweł Łukasiewicz – Członek Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Pielak – Członek Rady Nadzorczej, 

 Joanna Piasecka-Szczepańska – Członek Rady Nadzorczej. 

 

W dniu 27 marca 2013 roku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., działając na podstawie 

postanowień §17 ust 3 i 7 Statutu Spółki, postanowił odwołać pana Pawła Łukasiewicza z dniem 10 

kwietnia 2013 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. W dniu 10 kwietnia 

2013 roku Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., działając na podstawie postanowień §17 

ust 3 Statutu Spółki, postanowił powołać pana Krzysztofa Rudnika z dniem 11 kwietnia 2013 r. na 

Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A.  

 

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące 

osoby: 

 Grzegorz Szymański – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

 Tomasz Binkiewicz – Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Grzegorz Pielak – Członek Rady Nadzorczej, 

 Joanna Piasecka-Szczepańska – Członek Rady Nadzorczej, 

 Krzysztof Rudnik – Członek Rady Nadzorczej. 

 

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 jedynego w 

skali światowej, medycznego testera termograficznego, wykorzystującego matryce ciekłokrystaliczne, 

przeznaczonego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w tym przede wszystkim raka. 

 

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest: 

 produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne, 

 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii. 
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Zgodnie ze statutem Spółki, czas trwania jednostki jest nieograniczony. Nie wystąpiły żadne 

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

 

Wykaz jednostek powiązanych ze Spółką (w świetle artykułu 3 ust. 1 pkt 43 Ustawy 

o rachunkowości) 

W świetle artykułu 3 ust. 1 pkt 43 Ustawy o rachunkowości Spółka nie posiada jednostek 

powiązanych. 

 

Okres objęty sprawozdaniem 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 

roku. 

 

Oddziały samodzielnie bilansujące 

Jednostka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe w myśl 

art. 51 Ustawy o rachunkowości. 

 

Założenie kontynuacji działalności gospodarczej 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż 

12 kolejnych miesięcy od dnia bilansowego. Na dzień sporządzenia tego sprawozdania nie są znane 

żadne okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania 

działalności przez Spółkę. 

 

Łączenie się spółek 

W okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe nie wystąpiło połączenie jednostki 

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

 

Omówienie przyjętych zasad rachunkowości. 

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

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

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

U.  149 z 2001 roku z późniejszymi zmianami). Spółka posiada dokumentację z przyjętymi zasadami 

rachunkowości. 

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

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

 

Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania finansowego: 

1. Wartości niematerialne i prawne  
Wartości te ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i umarza metodą 

liniową przez okres ich ekonomicznej użyteczności. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są 

począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu oddania wartości 

niematerialnej i prawnej do używania. 

 

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

do wartości niematerialnych i prawnych i dokonuje jednorazowego odpisu wartości początkowej 

w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 

 

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej 3 500,00 PLN lub wyższej, 

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

dla zakończonych prac rozwojowych. Okres dokonywania odpisów kosztów prac rozwojowych 

wynosi 5 lat. 
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Koszty przeprowadzonych i zakończonych prac rozwojowych stanowią wartość niematerialną i 

prawną amortyzowaną stawką 20%. 

 

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

 

2. Środki trwałe, środki trwałe w budowie  
Pozycje te wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości w art. 28, 

według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy umorzeniowe, a także 

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. 

 

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

liniową przy zastosowaniu stawek odpowiadających okresowi ich ekonomicznej użyteczności: 

 dla urządzeń technicznych i maszyn 20% i 30%, 

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

jednorazowej w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 

b) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

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

wartości, 

 

Na dzień 31.12.2012 nie wystąpiła trwała utrata wartości środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych. 

 

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

ostrożności poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących. Odpisów aktualizujących wartość 

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

Odpisy aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych 

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

 

4. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne 

Nie wystąpiły. 

 

5. Długoterminowe aktywa finansowe 
Nie wystąpiły. 

 

6. Zapasy 

Nie wystąpiły. 

 

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

ostrożności poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących. Odpisów aktualizujących wartość 

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

aktualizujące należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 

finansowych - zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy. 
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8. Krótkoterminowe aktywa finansowe (Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne) 
Pozycja ta obejmuje środki na rachunku bankowym Spółki. Spółka w 2012 nie prowadzi kasy 

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

według wartości nominalnej. 

 

9. Kapitały własne 

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

przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki. Kapitał zakładowy wykazany jest 

w wysokości nominalnej zgodnie ze statutem Spółki oraz wpisem do KRS. Kapitał zapasowy 

obejmuje wartość agio ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. 

 

10. Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy tworzone są na: 

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

w sposób wiarygodny oszacować, 

b) koszty bieżącego okresu wyceniane w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

wynikających: 

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

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

dotyczą roku bieżącego. 

 

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

 

11. Zobowiązania krótkoterminowe 

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

zobowiązania wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.  

 

12. Zobowiązania finansowe 

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

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

o naliczone odsetki i pomniejszonej o wartości spłat kapitału i odsetek. Zobowiązania finansowe 

ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie otrzymania środków pieniężnych. 

 

13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty ponoszone lub ujęte w księgach 

w okresie bieżącym, które będą stanowiły koszty następnych okresów sprawozdawczych. 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują środki otrzymane z dotacji na sfinansowanie 

prac rozwojowych. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają 

pozostałe przychody operacyjne proporcjonalnie do odpisów amortyzacyjnych kosztów prac 

rozwojowych. 

 

14. Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych 

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

wystawienie faktury, w przypadku środków pieniężnych kurs banku, z którego usług korzysta 

Spółka. 

 

15. Przychody ze sprzedaży 

Nie wystąpiły. 

 

16. Koszty operacyjne 

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

w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. 
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17. Podatek dochodowy 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 

aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia 

w przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. 

 

Aktywa ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku 

dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 

zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

 

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

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

przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 

w przyszłości. 

 

Rezerwy i aktywa ustala się z uwzględnieniem stawek podatku dochodowego obowiązującego 

w roku, w którym wpłyną one na wielkość podstawy opodatkowania. 

 

Zmiany zasad rachunkowości 

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

rachunkowości. 

 

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych 

Nie wystąpiły. 

 

Zdarzenia po dniu bilansowym 

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

finansowym. 

 

Porównywalność danych 

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

  

 

 

 

Szeligi, dnia 13.06.2013 roku 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Truskolaska ………………………………. 

 

………………………………. ………………………………. ………………………………. 

Krzysztof Pawelczyk 

Prezes Zarządu 

Henryk Jaremek 

Wiceprezes Zarządu 

Konrad Kowalczuk 

Członek Zarządu 
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3. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  

Nota objaśniająca nr 1.1 

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz inwestycji finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, 

zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego 

oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

 

Tabela 1 - Zestawienie zmian wartości niematerialnych i prawnych 

 

 

Ogółem  
Koszty prac 

rozwojowych  

Inne wartości 

niematerialne 

i prawne 

Zaliczki 

na WNiP  

Wartość brutto na początek okresu 610 017,92 560 017,92 50 000,00 - 

Zwiększenia 284 136,48 - 40 028,77 244 107,71 

Przyjęcia z zakupu bezpośredniego - - - - 

Zmniejszenia - - - - 

Wartość brutto na koniec okresu 894 154,40 560 017,92 90 028,77 244 107,71 

Umorzenie na początek okresu 239 007,23 219 007,27 19 999,96 - 

Umorzenie za okres 127 312,59 112 003,57 15 309,02 - 

Umorzenie na koniec okresu 366 319,82 331 010,84 35 308,98 - 

Wartość netto na koniec okresu 527 834,58 229 007,08 54 719,79 244 107,71 

 

W roku 2012 Spółka nie poniosła nakładów na sfinansowanie prac rozwojowych. 

 

Tabela 2 - Zestawienie zmian wartości środków trwałych 

 

 

Ogółem  

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Środki trwałe 

w budowie 

Wartość brutto na początek okresu 35 832,50 26 096,50 9 736,00 

Zwiększenia 1 166 993,64 424 562,26 742 431,38 

Zmniejszenia 

   Likwidacja - 

  Wartość brutto na koniec okresu 1 202 826,14 450 658,76 752 167,38 

Umorzenie na początek okresu 19 068,92 19 068,92 - 

Zwiększenia - - - 

Umorzenie za okres 20 110,34 20 110,34 - 

Zmniejszenia - - - 

Likwidacja - - - 

Umorzenie na koniec okresu 39 179,26 39 179,26 - 

Wartość netto na koniec okresu 1 163 646,88 411 479,50 752 167,38 

 

Nota objaśniająca nr 1.2 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
Nie dotyczy. 

 

Nota objaśniająca nr 1.3 

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych 

Nie dotyczy. 
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Nota objaśniająca nr 1.4 

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 

uzyskania prawa własności budynków i budowli 

Spółka nie posiada zobowiązań wobec budżetu państwa z tytułu uzyskania prawa własności 

budynków i budowli. 

 

Nota objaśniająca nr 1.5 

Struktura własności kapitału podstawowego 

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki wynosił 247 229,10 PLN i dzielił się na:  

 1 425 000 (jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii 

A oznaczonych numerami od 1 do 1 425 000 o wartości minimalnej 10 groszy każda oraz 

 1 047 291 (jeden milion czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji 

serii B.  

Kapitał serii A został pokryty w całości majątkiem Spółki BRASTER Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością (przekształconej). Kapitał dotyczący akcji serii B został pokryty w całości 

wpłatami pieniężnymi na kwotę 10 000 000,00 PLN oraz konwersją pożyczek i na kwotę 

472 910,00 PLN. 

 

Struktura Akcjonariuszy na 31.12.2012 Liczba akcji 
Kapitał 

zakładowy 

Udział % w 

akcjonariacie 

Total FIZ 401 018 40 101,80 16,22% 

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 300 000 30 000,00 12,13% 

Medi-Koncept Sp. z o.o. 225 000 22 500,00 9,10% 

Henryk Jaremek 204 137 20 413,70 8,26% 

Jacek Bernard Stępień 203 363 20 336,30 8,23% 

Alfa 1 CEE Investments SICAV-SIF S.A. 200 000 20 000,00 8,09% 

Pozostali akcjonariusze 938 773 93 877,30 37,97% 

Razem 2 472 291 247 229,10 100,00% 

 

Seria akcji Liczba akcji 
Kapitał 

zakładowy 

Udział % w 

akcjonariacie 

Akcje serii A 1 425 000 142 500,00 57,64% 

Akcje serii B 1 047 291 104 729,10 42,36% 

Razem 2 472 291 247 229,10 100,00% 

 

 

Nota objaśniająca nr 1.6 

Zmiany wartości kapitałów zapasowych, rezerwowych i z aktualizacji wyceny 

 

1. Zmiany kapitału zapasowego 

 

31.12.2012 31.12.2011 

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 187 000,00 759 500,00 

Zwiększenia: 10 368 180,90 427 500,00 

Objęcie akcji powyżej ich wartości nominalnej 10 368 180,90 427 500,00 

Zmniejszenia 280 994,00 - 

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 274 186,90 1 187 000,00 
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2. Kapitał zapasowy wg kierunków tworzenia 

 

31.12.2012 31.12.2011 

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 187 000,00 759 500,00 

emisja akcji powyżej ich wartości nominalnej 10 368 180,90 427 500,00 

wartość agio z emisji akcji serii B w 2012 10 368 180,90 427 500,00 

koszty bezpośrednie emisji akcji serii B 280 994,00  - 

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 274 186,90 1 187 000,00 

 

Nota objaśniająca nr 1.7 

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Strata za 2012 rok zostanie pokryta z zysków lat następnych. 

 

Nota objaśniająca nr 1.8 

Zmiana stanu rezerw 

Spółka wykorzystała w 2012 roku rezerwę na koszty badania bilansu na 10 000,00 PLN. Utworzono 

rezerwę w wysokości 12 000,00 PLN na badanie bilansu za 2012 rok.  

 

Zmiana stanu rezerw na zobowiązania 31.12.2012 31.12.2011 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego  2 395,04 - 

Pozostałe rezerwy 12 000,00 10 000,00 

Razem 14 395,04 10 000,00 

   

Utworzono też rezerwę z tytułu podatku odroczonego wysokości 2 395,04 PLN dotyczącą dodatnich 

różnic przejściowych zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
31.12.2012 31.12.2011 

Wynagrodzenie płatnika  2013 235,00 - 

Naliczone odsetki bankowe 12 370,47 - 

Należne opłaty manipulacyjne - - 

Zwrot z Funduszu Gwarancyjnego - - 

Należne przychody rachunku premiowego  - - 

Razem 12 605,47 - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 19% 2 395,04 - 

 

Nota objaśniająca nr 1.9 

Zmiana stanu odpisów aktualizacyjnych wartości należności 

W roku 2012 nie było konieczności utworzenia odpisów aktualizujących należności. W 2011 Spółka 

utworzyła odpis aktualizujący należności w wysokości 3 310,00 PLN. Na 31.12.2012 cały odpis 

rozwiązano. 

Zmiana  stanu odpisów aktualizujących 

należności 

31.12.2012 31.12.2011 

Odpis aktualizujący należności - 3 310,00 

Pozostałe odpisy  - - 

Razem - 3 310,00 
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Nota objaśniająca nr 1.10 

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty 

Spółka nie posiada zobowiązań powyżej 12 miesięcy. 

 

Nota objaśniająca nr 1.11 

Wykaz istotnych rozliczeń międzyokresowych 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Według najlepszych szacunków Zarządu utworzono aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego w wysokości 414 544,17 PLN.  

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 Maksymalnie możliwa do odliczenia strata z 2009 roku - 

Maksymalnie możliwa do odliczenia strata z 2010 roku - 

Maksymalnie możliwa do odliczenia ½ straty z 2011 roku 294 728,48 

Maksymalnie możliwa do odliczenia strata z 2012 roku 1 829 197,23 

RMK bierne i rezerwy 12/2011 - 

RMK bierne i rezerwy 12/2012 12 000,00 

Koszty KUP 2013 45 885,71 

Amortyzacja ulepszenia  powyżej stawki podatkowej  - 

Amortyzacja wykorzystana w 2010 - 

Razem 2 181 811,42 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19% 414 544,17 

 

2. Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Spółka nie utworzyła innych długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. 

 

3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

Spółka posiada krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe w wysokości 1 664,03 PLN. 

 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31.12.2012 31.12.2011 

Prenumeraty 507,59 - 

Domeny internetowe 995,16 - 

Koszty innych okresów 161,28 - 

Razem 1 664,03 - 

 

4. Rozliczenia międzyokresowe bierne 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 31.12.2012 31.12.2011 

Długoterminowe 

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu 

otrzymanej dotacji na realizację projektu BREASTLIFE 

ze środków europejskich 

79 087,09 154 276,29 

Krótkoterminowe 

  Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu 

otrzymanej dotacji na realizację projektu BREASTLIFE 

ze środków europejskich 

75 189,18 75 049,68 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu 

otrzymanej dotacji na realizację projektu w ramach 

Innotech ze środków NCBiR 

49 473,98 - 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu kosztów 

mediów zafakturowanych w styczniu 2012 

-  324,15 

Razem 203 750,25 229 650,12 



 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK 

24 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują środki otrzymane z dotacji na projekt w ramach 

Innotech, na sfinansowanie prac rozwojowych związanych z realizacją projektu BREASTLIFE.  

 

Nota objaśniająca nr 1.12 

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki 

Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki. 

 

Nota objaśniająca nr 1.13 

Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia 

także wekslowe 

Zobowiązanie warunkowe stanowi weksel własny in blanco złożony do dyspozycji Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości, która ma prawo wypełnić w każdym czasie na kwotę przyznanego 

dofinansowania wraz z odsetkami. Odsetki liczone są w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych od dnia przekazania środków na konto Beneficjenta do dnia zwrotu dofinansowania 

wraz z odsetkami w wysokości określonej dla zaległości podatkowych powiększonego o stopę 

redyskonta weksli. 

Poręczenie wekslowe stanowi zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających 

z Umowy o dofinansowanie Projektu Nr UDA-POIG.01.04.00-14-006/08-00 UDA-POIG.04.01.00-

14- 006/08-00 z dnia 29 grudnia 2008 roku na realizację Projektu: "BREASTLIFE - innowacyjny 

tester do termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi PKWiU 33.40.23 (przyrządy 

ciekłokrystaliczne)".Wartość zobowiązania warunkowego jest równa kwocie dofinansowania 

przeznaczonego na realizację I oraz II Etapu Projektu i wynosi 2 234 389,78 PLN. 

 

Nota objaśniająca nr 2.1 

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów 

Struktura rzeczowa 
01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 

i usług 

  Sprzedaż produktów  - - 

Sprzedaż towarów  - - 

Razem - - 

 

Struktura terytorialna 

Spółka nie dokonywała sprzedaży w 2012 roku. 

 

Nota objaśniająca nr 2.2 

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe. 

 

Nota objaśniająca nr 2.3 

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów 

Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów. 

 

Nota objaśniająca nr 2.4 

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w następnym roku 

W roku 2012 Spółka nie osiągnęła przychodów ani nie poniosła kosztów z tytułu zaniechania 

działalności. 

 

Nota objaśniająca nr 2.5 

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od 

wyniku finansowego (straty) brutto 
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W spółce nie wystąpił podatek dochodowy od osób prawnych do dnia 31.12.2012. 

 

WYNIK KSIĘGOWY BRUTTO -1 772 966,82 

  Przychody nie uznawane do celów 

podatkowych 129 799,19 

Dotacje 113 883,72 

Wynagrodzenie płatnika 2013 235,00 

Naliczone odsetki od lokat 12 370,47 

Wartość rozwiązanych niewykorzystanych rezerw 

z 2011 roku 3 310,00 

  Koszty nie uznawane do celów podatkowych 

NKUP 193 863,26 

Odsetki od nieterminowych płatności 

zarachowane  -2 831,29 

Koszty NKUP- reprezentacja, inne 22 832,87 

Koszty NKUP- projekt NCBiR Innotech 38 834,02 

Amortyzacja NKUP  75 049,70 

Odsetki budżetowe  2 092,25 

Rezerwy 12 000,00 

Koszty KUP 2013 45 885,71 

  Koszty uznawane do celów podatkowych 120 294,48 

Rezerwy z 2011 - koszt KUP 2012 10 324,15 

Wynagrodzenia i ZUS od wynagrodzeń z 2010 

wypłaconych w 2012 109 970,33 

  PRZYCHODY 226 117,38 

KOSZTY 2 055 314,61 

DOCHÓD/STRATA -1 829 197,23 

  Do CIT-8 

 PRZYCHODY 226 117,38 

PRZYCHODY zwolnione do CIT -O 88 308,00 

PRZYCHODY  suma do CIT 314 425,38 

KOSZTY 2 055 314,61 

DOCHÓD/STRATA -1 829 197,23 

 

Nota objaśniająca nr 2.6 

Koszty rodzajowe oraz koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym w podziale na koszty 

rodzajowe. 

 

Nota objaśniająca nr 2.7 

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby 

Spółka poniosła nakłady w wysokości 742 431,38 PLN na środki trwałe w budowie. Środek trwały w 

budowie nie został ukończony.  
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Nota objaśniająca nr 2.8 

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 

trwałe oraz nakłady na ochronę środowiska 

W roku 2012 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska. Nakłady na nabycie 

niefinansowych aktywów trwałych wyniosły 284 136,48 PLN. Planowane w następnym roku nakłady 

niefinansowe aktywa finansowe trwałe wyniosą kilkaset tysięcy złotych. Spółka nie planuje ponosić 

nakładów na ochronę środowiska w 2013 roku. 

 

Nota objaśniająca nr 2.9 

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe 

W Spółce nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne. 

 

Nota objaśniająca nr 2.10 

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

W Spółce nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne. 

 

Nota objaśniająca nr 2.11 

Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy 

przyjęte do ich wyceny. 

Spółka przeprowadzała w roku 2012 operacje wyrażone w walutach obcych polegające na zakupie 

walut do opłacenia faktur w EUR i USD. 

 

Do wyceny przyjęto kursy BRE Bank S.A., z którego usług Spółka korzysta, z dnia zakupu walut. 

 

Nota objaśniająca nr 3.1 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów środków 

pieniężnych 

Nota 3.1 przepływy środków pieniężnych jest osobnym załącznikiem. 

 

Nota objaśniająca nr 4.1 

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 

nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację 

majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

Spółka nie zawarła umów nieuwzględnionych w bilansie, które miałaby wpływ na ocenę w zakresie 

sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. 

 

Nota objaśniająca nr 4.2 

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych 

warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi 

Spółka nie zawarła transakcji z jednostkami powiązanymi, których warunki odbiegałyby od warunków 

rynkowych. 

 

Nota objaśniająca nr 4.3 

Informacje o zatrudnieniu 

Na dzień 31.12.2012 Spółka zatrudnia 8 osób na podstawie umów o pracę (w tym 2 członków 

Zarządu) oraz 1 osobę na umowie cywilno-prawnej (1 umowa zlecenie) i 1 członka Zarządu na 

podstawie powołania.  

 

Zatrudnienie w osobach  31.12.2012 31.12.2011 

Umowy o pracę  8 3 

Kontrakty menadżerskie 0 2 

Powołanie 1 0 

Zatrudnienie razem 9 5 
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Nota objaśniająca nr 4.4 

Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających i nadzorujących 

W 2012 dokonano konwersji zaległych wynagrodzeń 2 Członków Zarządu na akcje serii B (netto 

75 100,00 PLN). Koszt brutto zaległych wynagrodzeń z ZUS płatnika wyniósł 109 970,33 PLN. 

Całe zaległe wynagrodzenie zostało uregulowane. 

 

Wynagrodzenia Zarządu 01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

Zarząd Spółki umowy o pracę i powołanie 471 928,24 159 570,93 

Zarząd Spółki inne tytuły (usługi doradcze) 42 000,00  - 

Wynagrodzenie razem 513 928,24 159 570,93 

 

Spółka nie wypłacała w 2012r. i 2011r. wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej. 

 

Nota objaśniająca nr 4.5 

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących 

W roku 2012 Spółka nie udzieliła pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących.  

 

Nota objaśniająca nr 4.6 

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok podlega badaniu. Na dzień sporządzenia Sprawozdania 

wybrano firmę Mazars Audyt Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania. Utworzono rezerwę na 

koszty badania w wysokości 12 000,00 PLN. Rezerwę wykazano w tabeli rezerw w nocie 

objaśniającej nr 1.8 

 

Nota objaśniająca nr 5.1 

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego 

Nie dotyczy. 

 

Nota objaśniająca nr 5.2 

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 

w sprawozdaniu finansowym 

W dniu 25.01.2013r. Zarząd Spółki zwołał na dzień 22.02.2013 r. Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie. Przedmiotem Zgromadzenia było podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 000,00 PLN w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem 

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii C, powzięcie uchwały w przedmiocie 

ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz powzięcie uchwały w sprawie emisji 

warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D oraz pozbawienia 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w związku z programem 

motywacyjnym dla kadry zarządzającej Spółki. Uchwalono także warunkowe podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru akcji serii D. Rejestracja podwyższenie kapitału Spółki do kwoty 250 229,10 PLN nastąpiła 

04.04.2013. 

 

Emisja akcji serii C jest związana z zawartą w dniu 4.02.2013 r. umową sprzedaży, na mocy której 

BRASTER S.A. kupuje od Grehen Sp. z o.o.: know-how (wiedza techniczna w zakresie technologii 

i procedury wytwarzania ciekłokrystalicznych wskaźników temperatury ciała, w tym Wyrobu 

Medycznego), składniki majątkowe, listę dostawców surowców i opakowań do produkcji Wyrobu 
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Medycznego oraz podwykonawców, a także prawa do Wyrobu Medycznego - cyfrowego wskaźnika 

temperatury ciała - termometru na czoło, typ WPLC-05, wpisanego do Europejskiej Bazy Danych 

o Wyrobach Medycznych pod numerem WM/RWM/416/002721/11. Cena sprzedaży wynosi 

300 000,00 PLN. W Umowie została zawarta klauzula dotycząca zakazu konkurencji obejmującego 

prowadzenie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami działalności w zakresie 

prowadzenia badań i produkcji elementów ciekłokrystalicznych, w tym przede wszystkim 

ciekłokrystalicznych wskaźników temperatury ciała (termometrów na czoło). Zakazem konkurencji 

objęci są pan Grzegorz Pielak (Prezes Zarządu Grehen Sp. z o.o. i jednocześnie Członek Rady 

Nadzorczej BRASTER S.A.) oraz pan Marek Pielak (Wiceprezes Zarządu Grehen Sp. z o.o.). 

 

Emisja akcji serii D związana jest z planowanym wdrożeniem systemu motywacyjnego w Spółce oraz 

umowy opcji menedżerskich zawartej 6.11.2012r. pomiędzy BRASTER S.A. a Krzysztofem 

Pawelczykiem – Prezesem Zarządu BRASTER S.A. Na mocy tej umowy Spółka zobowiązała się do 

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o co najmniej 4 944,60 PLN oraz emisji co 

najmniej 49 446 warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, w tym 12 362 Warrantów 

Subskrypcyjnych serii A, 24 772 Warrantów Subskrypcyjnych serii B, 12 362 Warrantów 

Subskrypcyjnych serii C, które, na zasadach wskazanych w przedmiotowej umowie uprawniać mogą 

pana Krzysztofa Pawelczyka do objęcia akcji serii D Emitenta. Ogłoszenie o zwołaniu 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2013 roku wraz z projektami uchwał 

zostało opublikowane raportem bieżącym 2/2013 z dnia 25.01.2013 r. 

 

Na początku stycznia 2013 roku wpłynęło do Spółki pismo z Fundacji Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw informujące o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu: „Wdrożenie 

programu eksportu innowacyjnego narzędzia medycznego w BRASTER SA”. Wartość wydatków 

kwalifikowanych zaakceptowanych przez Komisję Konkursową wynosi 390 732,00 PLN, a wartość 

dofinansowania 195 366,00 PLN. Podpisanie umowy o dofinansowanie tego projektu planowane jest 

na I półrocze 2013 r.  

 

Spółka złożyła w dniu 14.09.2012 r. wniosek: „Wdrożenie wynalazku ciekłokrystaliczna emulsja typu 

olejowo-wodnego i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji do produkcji nowej generacji 

produktów medycznych” w ramach Pilotażu „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”. W dniu 

18.01.2013 r. na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości została opublikowana lista 

wniosków zatwierdzonych do dofinansowania, na której znajduje się w/w projekt. Wartość wydatków 

kwalifikowanych wynosi 6 293 900,00 PLN, a wartość dofinansowania 3 146 950,00 PLN. Podpisanie 

umowy o dofinansowanie tego projektu planowane jest na I półrocze 2013 r. 

 

Nota objaśniająca nr 5.3 

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 

metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają 

one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny 

i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym 

Spółka nie zmieniła zasad rachunkowości w ciągu roku obrotowego. 

 

Nota objaśniająca nr 5.4 

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

Nie dotyczy. 

 

Nota objaśniająca nr 6.1 

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach 

Spółka wspólnie z Politechniką Wrocławską realizuje projekt w ramach programu „INNOTECH: 

w ścieżce programowej IN-TECH pt. „Zastosowanie zaawansowanych układów optoelektrycznych do 

celów przemysłowej automatycznej kontroli jakości odpowiedzi termochromowej matryc 

ciekłokrystalicznych o prekalibrowanym wąskim zakresie mezofazy termotropowej 
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wykorzystywanych do produkcji” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Prace 

rozpoczęto w październiku 2012. Zakończenie projektu planowane jest na 31.03.2014 rok. 

 

Nota objaśniająca nr 6.2 

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

Nie dotyczy. 

 

Nota objaśniająca nr 6.3 

Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej 

liczbie głosów w organie stanowiącym spółki 

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach 

 

Nota objaśniająca nr 6.4 

Odstąpienie od sporządzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego 

Nie dotyczy. 

 

Nota objaśniająca nr 6.5 

Informacja o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 

finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Spółka jako 

jednostka zależna. 

Nie dotyczy. 

 

Nota objaśniająca nr 7  

Połączenia spółek handlowych 

Nie dotyczy. 

 

Nota objaśniająca nr 8 

Informacje w przypadku występowania niepewności, co do możliwości kontynuowania 

działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz 

wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane 

Nie dotyczy. 

 

Nota objaśniająca nr 9.1 

Pozostałe przychody operacyjne i koszty operacyjne 

 

Pozostałe przychody operacyjne 
01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

Dotacje na realizację projektu BREASTLIFE 75 049,70 75 049,68 

Dotacja na projekt Innotech 38 834,02 - 

Inne przychody operacyjne (naliczone odsetki, 

odwrócenie odpisów aktualizujących) 9 023,19 3 860,24 

Razem 122 906,91 78 909,92 

 

 

Pozostałe koszty operacyjne 01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

Aktualizacja wartości aktywów - 3 310,00 

Inne koszty operacyjne 3 129,96 55 734,34 

Razem 3 129,96 59 044,34 

 

 

Nota objaśniająca nr 9.2  

Przychody i koszty finansowe 
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Przychody finansowe  01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

Odsetki, w tym:  232 406,88 - 

- bankowe 232 406,88 - 

Inne (różnice kursowe) 602,78 - 

Razem przychody finansowe 233 009,66 - 

 

 

Koszty finansowe  
01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

Odsetki, w tym:  14 828,14 33 258,17 

- dla jednostek powiązanych (pożyczka)  - - 

- bankowe 3,22 - 

- budżetowe 2 092,25 43,00 

Inne (różnice kursowe) 156,08 - 

Razem koszty finansowe 14 984,22  33 258,17 

 

 

Nota objaśniająca nr 9.3 

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy 

 

Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy 01.01.2012-

31.12.2012 

01.01.2011-

31.12.2011 

Wynagrodzenie autoryzowanego doradcy rynku 

NewConnect 

3 000,00 - 

Pozostałe usługi doradcze 316 449,00 - 

Razem 319 449,00 - 

 

 

 

Szeligi, dnia 13.06.2013 roku 

 

 

Sporządziła: Elżbieta Truskolaska ………………………………. 

 

………………………………. ………………………………. ………………………………. 

Krzysztof Pawelczyk 

Prezes Zarządu 

Henryk Jaremek 

Wiceprezes Zarządu 

Konrad Kowalczuk 

Członek Zarządu 

 


