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Zarząd spółki Urteste S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym
przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za III kwartał 2021
roku opublikowanego w formie raportu bieżącego nr 4/2021 w dniu 15 listopada 2021
roku.
Korekta raportu okresowego Emitenta za III kwartał 2021 roku była powiązana z
pracami nad raportem rocznym Spółki za 2021 roku i wynikała z analizy bieżącego
podejścia do prowadzonych prac badawczo-rozwojowych przez Zarząd Spółki oraz
sugestii biegłego rewidenta w tym zakresie, a także planowanej na maj 2022 roku
implementacji nowych przepisów dyrektywy IVDR, w zakresie wprowadzania na rynek
wyrobów medycznych IVD oraz sugerowanej zmiany sposobu ujęcia kosztów emisji
akcji serii B i C. W wyniku przeprowadzonej analizy, a także otrzymanych od biegłego
sugestii w tym zakresie, a także mając na uwadze „Komunikat UKNF w sprawie
możliwości ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez
emitentów papierów wartościowych stosujących Międzynarodowe Standardy
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)”, Zarząd Spółki zdecydował się zastosować
wytyczne UKNF do sprawozdania finansowego za rok 2021 sporządzonego zgodnie z
Ustawą o rachunkowości.
W związku z powyższym, dokonano zamiany polityki rachunkowości w zakresie
rozpoznania momentu, od którego prace rozwojowe będą przez Spółkę aktywowane,
tj. w przypadku prac rozwojowych właściwym dowodem wskazującym na możliwość z
technicznego punktu widzenia ukończenia składnika wartości niematerialnych i jego
komercjalizacji będzie uzyskanie pozwolenia właściwego organu regulacyjnego w
odniesieniu do nowych produktów lub procesów produkcji. W związku z powyższym,
jedynie niewielka część nakładów związanych z opracowywaniem nowego produktu
lub procesu produkcyjnego będzie mogła być kapitalizowana. W celu zapewnienia
porównywalności sprawozdania finansowego odpowiednie korekty zostały
wprowadzone również w odniesieniu do roku 2020. Szczegółowe informacje dotyczące
korekt lat poprzednich zaprezentowane zostały na stronie 3 i 4 sprawozdania
finansowego Spółki za 2021 rok oraz w informacji dodatkowej w punkcie 6.3.

W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd
Emitenta przekazuje dokument zawierający listę zmian dokonanych w opublikowanym
uprzednio raporcie kwartalnym (Załącznik nr 1) oraz skorygowany raport za III kwartał
2021 r. (Załącznik nr 2)
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje
bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku
NewConnect"

