DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
URTESTE S.A.
NIP: 5833355988, REGON: 383394663
sporządzonego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
1.
1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia, zmniejszenia oraz stan na koniec roku
obrotowego, z uwzględnieniem zmian umorzenia.
a) Środki trwałe
Dane w złotych

lp.

Tytuł

Grunty (w
tym prawo
wiecz. uż.
gruntów)

1

2

3

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Razem

4

5

6

7

8

WARTOŚĆ BRUTTO
1

Wartość brutto
na 01.01.2021 r.

0,00

0,00

0,00

0,00

80 474,90

80 474,90

2

Zwiększenia

0,00

0,00

0,00

0,00

84 170,26

84 170,26

3

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Wartość brutto
na 31.12.2021 r.

0,00

0,00

0,00

0,00

164 645,16

164 645,16

UMORZENIE
5
6
7

Umorzenie na
01.01.2021 r.
Zwiększenia
amortyzacja za
2021 r.
Zmniejszenia

Umorzenie na
31.12.2021 r.
Wartość netto śr.
9 trw. na
01.01.2021 r.
Wartość netto śr.
10 trw. na
31.12.2021 r.
8

0,00

0,00

0,00

0,00

15 638,83

15 638,83

0,00

0,00

0,00

0,00

20 118,72

20 118,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35 757,55

35 757,55

0,00

0,00

0,00

0,00

64 836,07

64 836,07

0,00

0,00

0,00

0,00

128 887,61

128 887,61

b) Środki trwałe w budowie
Na dzień 31.12.2021 r. środki trwałe w budowie wynoszą 456 301,84 zł w tym:


kwota 316 383,48 zł dotyczy nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym
dotyczącą przystosowania wynajmowanego lokalu przy ul. Raciborskiego 7, 83-000
Pruszcz Gdański na laboratoriom,

-1-



kwota 139 918,36 zł dotyczy zakupu dwóch urządzeń przeznaczonych do używania w
laboratorium, które zostaną oddane do użytku i przyjęte na środki trwałe po oddaniu
do używania laboratorium.

c) Zaliczki na środki trwałe w budowie
Na dzień 31.12.2021 r. zaliczki na środki trwałe w budowie wynoszą 115 916,00 zł w tym:



kwota 77 916,00 zł dotyczy zaliczki na poczet prac budowlanych związanych z
inwestycją w obcym środku trwałym,
kwota 38 000,00 zł dotyczy zaliczki na zakup zestawu mebli laboratoryjnych.

d) Wartości niematerialne i prawne
Na dzień 31.12.2021 r. Spółka nie posiadała wartości niematerialnych i prawnych.
2) Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
aktywów finansowych.
Pozycja ta nie występuje.
3) Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także
wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b
ust. 10.
Zakończone prace rozwojowe nie występują.
4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
Pozycja ta nie występuje.
5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu.
Na dzień 31.12.2021 r. spółka korzystała z dwóch samochodów osobowych używanych na
podstawie umowy leasingu operacyjnego.
Poniżej informacja o używanych środkach transportu:
1. Samochód osobowy Volkswagen Passat używany na podstawie umowy leasingu
operacyjnego nr 9926020-1421-24986 podpisanej z VOLKSWAGEN FINANCIAL
SERVICES POLSKA SP. Z O.O. wartość samochodu w dniu podpisania umowy 96 747,97
zł netto,
2. Samochód osobowy AUDI Q5 używany na podstawie umowy leasingu operacyjnego nr
9926020-1421-24916 podpisanej z VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES POLSKA SP.
Z O.O. wartość samochodu w dniu podpisania umowy 142 276,42 zł netto.
6) Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze
wskazaniem praw, jakie przyznają.
Pozycja ta nie występuje.
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7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego.
Pozycja ta nie występuje.
8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.
Informacja o akcjonariuszach według stanu na dzień 31.12.2021 rok:
Lp.

Imię i nazwisko /nazwa

Liczba akcji

%
Akcji

% Głosów na
WZA

Liczba
głosów

1.

LESNER ADAM

241 808

21,21 %

241 808

21,21 %

2.

GRUBA NATALIA

209 018

18,33 %

209 018

18,33 %

3.

TWITI INVESTMENTS LIMITED

204 918

17,97 %

204 918

17,97 %

4.

STEFAŃSKI GRZEGORZ

185 143

16,24 %

185 143

16,24 %

5.

TOMASZ KOSTUCH

184 422

16,17 %

184 422

16,17 %

6.

POZOSTALI AKCJONARIUSZE

114 971

10,08 %

114 971

10,08 %

1 140 280

100,00 %

1 140 280

100,00 %

RAZEM

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy
kapitałów (funduszy) zapasowych, rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji
wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Spółka sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.
Strata netto za okres 01.01.2021 - 31.12.2021 rok wyniosła (-) 2 321 802,23 zł.
Skorygowana strata netto za okres 01.01.2020 – 31.12.2020 wynosi (-) 1 220 930,20 zł.
Kwota (-) 241 522,23 zł została już pokryta z kapitału zapasowego spółki zgodnie
z postanowieniami uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01.03.2021 rok.
Zarząd proponuje kwotę (-) 979 407,97 zł także pokryć z kapitału zapasowego spółki.
Na powyższą kwotę złożyły się wprowadzone korekty do wcześniej zatwierdzonego sprawozdania
finansowego za rok 2020.
Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
zwołane w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021.
11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Dane w złotych

Lp.

1.

Wyszczególnienie rezerw

Stan rezerw
na początek
roku
obrotowego

1

2

Rezerwa na zobowiązania
RAZEM

0,00
0,00

Zwiększenia
rezerw w
ciągu roku
obrotowego

Zmniejszenia
rezerw w
ciągu roku
obrotowego

3

4

103 822,45
103 822,45

Stan rezerw
na koniec
roku
obrotowego
5

0,00
0,00

103 822,45
103 822,45
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12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.
Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych.
13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń.
Pozycja ta nie występuje.
14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością
otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.
Na dzień 31.12.2021 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynosiły: 72 103,95 zł
 część krótkoterminowa wynosiła 39 678,88 zł
 część długoterminowa wynosiła 32 425,07 zł
Poniższa tabela przedstawia stan rozliczeń międzyokresowych kosztów na początek i na koniec
roku.
Wyszczególnienie
1
1.Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe kosztów
w tym:
- polisa OC władz spółki
- opłata wstępna do umów
leasingowych
- pozostałe
2.Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe kosztów
w tym:
- opłata wstępna do umów
leasingowych
- pozostałe
RAZEM

Dane w złotych
Stan na koniec
roku obrotowego
(2 + 3 – 4)
5

Stan na początek
roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

2

3

4

79,28

61 169,33

21 569,73

39 678,88

0,00

36 000,00

17 419,36

18 580,64

0,00

17 513,68

0,00

17 513,68

79,28

7 655,65

4 150,37

3 584,56

0,00

32 425,07

0,00

32 425,07

0,00

31 807,66

0,00

31 807,66

0,00
79,28

617,41
93 594,40

0,00
21 569,73

617,41
72 103,95

Bierne rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2020 r. i 31.12.2021 r. nie występowały.
15) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej
pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności
podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową.
Na dzień 31.12.2021 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynosiły: 72 103,95 zł
 część krótkoterminowa wynosiła 39 678,88 zł
 część długoterminowa wynosiła 32 425,07 zł
16) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę
gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych
zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych
w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub
stowarzyszonych.
Pozycja ta nie występuje
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17) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane
według wartości godziwej:
a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku, gdy dane
przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,
b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki
przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione
na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,
c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału
(funduszu) na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i
zmniejszenia w ciągu roku obrotowego.
Pozycja ta nie występuje.
18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT.
Spółka nie posiada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT.
2.
1)

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów
netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie
różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia
usług.
W roku bieżącym od 01.01.2021 do 31.12.2021 rok oraz w roku poprzednim od 01.01.2020 do
31.12.2020 rok spółka nie uzyskała przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów.

2)

W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o
kosztach rodzajowych.
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

3)

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
Pozycja ta nie występuje.

4)

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Pozycja ta nie występuje.

5)

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku
obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Pozycja ta nie występuje.

6)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a
wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.
W roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021 Spółka poniosła stratę bilansową brutto w wysokości
(-) 2 321 802,23 zł
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Dane w złotych

I. Strata bilansowa brutto (-)
II. Zmniejszenia podstawy opodatkowania - przychody niepodatkowe (-)
- wycena bilansowa na dzień 31.12.2020
III. Zmniejszenia podstawy opodatkowania – koszty podatkowe nie ujęte w
RZiS
- koszty emisji akcji serii C
- koszty opłat wstępnych do umów leasingowych
III. Zwiększenia podstawy opodatkowania (+)
- reprezentacja
- składki członkowskie nieobowiązkowe
- polisa OC władz spółki
- 25% kosztów dot. eksploatacji samochodów osobowych
- koszty opłat leasingowych samochodów ponad limit 150 tyś złotych
- nieopłacone składki ZUS
- pozostałe
IV. Strata podatkowa (-)
V. Podatek dochodowy od osób prawnych (-)

7)

(-) 2 321 802,23
(-) 220,12
220,12
(-) 484 521,16
436 800,00
47 721,16
(+) 29 520,08
683,47
4 320,00
17 419,36
1 677,93
352,14
1 344,48
3 722,70
(-) 2 777 023,43
0,00

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
Na dzień 31.12.2020 r. środki trwałe w budowie w spółce nie występowały.
Na dzień 31.12.2021 r. środki trwałe w budowie wynoszą 456 301,84 zł w tym:
 kwota 316 383,48 zł dotyczy nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym
dotyczącą przystosowania wynajmowanego lokalu przy ul. Raciborskiego 7, 83-000
Pruszcz Gdański na laboratoriom,
 kwota 139 918,36 zł dotyczy zakupu dwóch urządzeń przeznaczonych do używania w
laboratorium, które zostaną oddane do użytku i przyjęte na środki trwałe po oddaniu
do używania laboratorium.

8)

Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt
wytworzenia produktów w roku obrotowym.
Pozycja ta nie występuje.

9)

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.
Spółka zakupiła w 2021 roku 2 urządzenia w łącznej kwocie 84 170,26 zł:
- CZYTNIK MIKROPŁYTEK SPECTROSTAR NANO za kwotę 42 085,13 zł
- CZYTNIK MIKROPŁYTEK SPECTROSTAR NANO za kwotę 42 085,13 zł
Spółka poniosła też nakłady na środki trwałe w budowie w kwocie 456 301,84 zł oraz dokonywała
wpłat zaliczek na środki trwałe w budowie w kwocie 115 916,00 zł.
W 2022 roku spółka planuje dokończyć remont laboratorium i zakupić niezbędne wyposażenie do
laboratorium za łączną kwotę ok 500 tys. zł.
Spółka nie poniosła i nie planuje ponosić nakładów na ochronę środowiska.

10) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
Pozycja ta nie występuje.
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11) Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które
nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych
i prawnych.
Na dzień 31.12.2021 r. w URTESTE S.A. prowadzone były 3 projekty:
1. PANURI - biomarker raka trzustki
2. EASY-TEST - biomarker raka prostaty
3. FINDER - biomarkery innych nowotworów
Wszystkie 3 projekty na dzień 31.12.2021 r. są na etapie prac badawczych.
Koszty poniesione na projekty w roku 2020 oraz w roku 2021 przedstawi poniższa tabela.
Dane w złotych

Nazwa projektu
badawczego

Koszty poniesione na
projekt
(rok poprzedni)

Koszty poniesione na
projekt
(rok bieżący)

Razem

1

2

3

4

1.PANURI

309 244,65

626 609,75

935 854,40

2.EASY-TEST

381 462,19

464 693,84

846 156,03

3.FINDER

286 397,02

287 433,83

573 830,85

Koszty prac badawczych spółka zalicza do kosztów okresu.
12) Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem
na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub
kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.
Pozycja ta nie występuje.
3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte
do ich wyceny
Do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych, przyjęto:
- na dzień bilansowy kurs średni NBP:
EUR 4,5994 (Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31).
- na dzień kończący poprzedni rok obrotowy kurs średni NBP:
EUR 4,6148 (Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31).
4. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów
pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest
metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych
netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic
pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji
wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.
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Dane w złotych

Rodzaj środków
pieniężnych

Rok poprzedni

Rok bieżący

Zmiana stanu
środków
pieniężnych

Środki pieniężne na
koniec okresu
o ograniczonej
możliwości
dysponowania

1

2

3

4

5

Środki pieniężne w kasie
Środki pieniężne na
rachunkach bankowych
Inne środki pieniężne,
Razem środki pieniężne i
ich ekwiwalenty

0,00

0,00

0,00

0,00

427 349,62

8 533 010,92

8 105 661,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

427 349,62

8 533 010,92

8 105 661,30

0,00

Spółka sporządziła rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Różnice pomiędzy zmianą stanu pozycji z bilansu a zmianami tych pozycji w rachunku
przepływów pieniężnych nie występują.
5. Informacje o:
1)

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.
Pozycja ta nie występuje.

2)

Transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż
rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane
zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca
2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości,
wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi
oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich
wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje
dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju,
z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne
dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
Pozycja ta nie występuje.

3)

Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Na dzień 31.12.2021 r: spółka;
- zatrudniała 2 pracowników etatowych,
- współpracowała na podstawie umów zlecenia z 2 osobami,
- 2 członków zarządu pobierało wynagrodzenie na podstawie powołania.
Na dzień kończący poprzedni rok obrotowy 31.12.2020 spółka:
- nie zatrudniała pracowników etatowych,
- współpracowała na podstawie umów zlecenia z 6 osobami,
- 1 członek zarządu pobierał wynagrodzenie na podstawie powołania.
Poniższa tabela przedstawia informacje o zatrudnieniu w roku obrotowym oraz w roku
poprzednim:
-8-

Wyszczególnienie

Pracownicy
umysłowi

Pracownicy na
stanowiskach
robotniczych

Razem pracownicy

1

2

3

4

Przeciętna liczba współpracujących ze
spółką na podstawie umów
cywilnoprawnych
(rok bieżący)
Przeciętna liczba współpracujących ze
spółką na podstawie umów
cywilnoprawnych
(rok poprzedni)
Przeciętna liczba członków zarządu
pracujących i pobierających
wynagrodzenie na podstawie powołania
(rok bieżący)

4)

1,17

1,83

3,00

2,00

3,50

5,50

1,00

0,00

1,00

Przeciętna liczba członków zarządu
pracujących i pobierających
wynagrodzenie na podstawie powołania
(rok poprzedni)

1,00

0,00

1,00

Przeciętna liczba zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę
(rok bieżący)

0,37

0,00

0,37

Przeciętna liczba zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę
(rok poprzedni)

0,00

0,00

0,00

Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących
spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich
zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych
członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami,
ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.
Poniższa tabela przedstawia wynagrodzenie w kwocie brutto wypłacone lub należne członkom
zarządu w roku obrotowym oraz roku poprzednim:
Dane w złotych
Wynagrodzenie wypłacone członkom
zarządu

Rok poprzedni

Rok bieżący

1

2

3

Z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie
Z tytuły wykonywania innych czynności
RAZEM

152 694,48

277 600,00

0,00

110 000,00

152 694,48

387 600,00
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5)

Kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych
osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących
jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania
oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów.
Pozycja ta nie występuje.

6)

Wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok zostało zbadane przez firmę audytorską B-think Audit
Sp. z o.o. na podstawie umowy podpisanej dnia 21.04.2021 rok.
Wynagrodzenie podmiotu przeprowadzającego badanie wypłacone lub należne za rok
obrotowy wynosi:
a) badanie ustawowe w rozumieniu
art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach 18 000,00 zł
b) inne usługi atestacyjne
0,00 zł
c) usługi doradztwa podatkowego
0,00 zł
d) pozostałe usługi
0,00 zł
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za rok 2020 na potrzeby Dokumentu
Informacyjnego/Memorandum informacyjnego zostało zbadane w 2021 roku przez firmę
audytorską B-think Audit Sp. z o.o. Wynagrodzenie za wskazane badanie za rok obrotowy 2020
wynosiło 14 000,00 zł.

6.
1)

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych
odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i
rodzaju.
Spółka dokonała zmiany 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. Zatem niewielka
część nakładów związanych z opracowywaniem nowego produktu lub procesu produkcyjnego
będzie mogła być kapitalizowana.
W związku z tym spółka aktywowane do tej pory koszty prac uznawanych w 2020 roku za
rozwojowe (projekt PANURI i EASY-TEST) postanowiła spisać w koszty okresu i nie
aktywować ich w rozliczeniach międzyokresowych kosztów.
W związku z tym kwota 979 407,97 zł dotycząca aktywowanych w roku 2020 nakładów na
powyżej opisane projekty została zdjęta z czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
poprzez skorygowanie konta zysk (strata) z lat ubiegłych.

2)

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację
majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki.
Pozycja nie występuje.
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3)

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości,
w tym metod wyceny, 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 (funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny.
W związku z przekształceniem się dnia 02.03.2021 r. spółki URTESTE SPÓŁKA Z O.O. w
spółkę akcyjna pod firmą URTESTE S.A. co wiąże się z utratą możliwości do stosowania
uproszczeń spółka dokonała stosownych zmian w polityce rachunkowości.
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zmiany wynikającej z utraty uproszeń dla jednostek nie
podlegających badaniu oraz informacja o uzupełnieniu sprawozdania finansowego o zestawienie
zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych (metoda
pośrednia).
Dodatkowo Zarząd Spółki w związku z tym, iż w maju 2022 roku wejdzie w życie dyrektywa
IVDR dotycząca nowych przepisów dla wprowadzania na rynek wyrobów medycznych IVD,
przeprowadził szczegółową analizę dotychczas stosowanego podejścia do prowadzonych prac
badawczych i rozwojowych.
W wyniku przeprowadzonej analizy oraz 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 zastosował 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. Zatem niewielka część nakładów związanych z opracowywaniem nowego produktu lub
procesu produkcyjnego będzie mogła być kapitalizowana.
A. Zmiany dotyczące sposobu sporządzania sprawozdania finansowego:
Spółka uzupełnia sprawozdanie finansowe o rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian
w kapitale własnym oraz uzupełniła wprowadzenie i dodatkowe informacje i objaśnienia do
sprawozdania o dane, które są wymagane dla podmiotów które nie mogą korzystać z uproszczeń
zgodnie z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
B. Zmiany pozycji w bilansie sporządzanym na dzień 31.12.2020 rok oraz rachunku zysków
strat za okres od 01.01.2020 rok do 31.12.2020 rok powstałe w wyniku wprowadzonych korekt:
a) Korekty w rachunku zysków i strat sporządzonym za okres 01.01.2020-31.12.2020:
- zmniejszenie zmiany stanu produktów z kwoty 979 487,25 zł do kwoty 0,00 zł tj. o kwotę
979 487,25 zł
- zmniejszenie kwoty kosztów działalności operacyjnej z kwoty 1 230 128,93 zł do kwoty
1 230 049,65 zł tj. o kwotę 79,28 zł
Co spowodowało zwiększenie straty brutto z kwoty (-) 241 522,23 zł do kwoty (-) 1 220 930,20 zł
tj. o kwotę (-) 979 407,97 zł,
Zmiana jest spowodowana korektą nakładów na prace rozwojowe i korektą sposobu ujmowania
rozliczeń międzyokresowych kosztów.
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b) Korekty w bilansie sporządzanym na dzień 31.12.2020 rok:
- korekta w aktywach w poz. A. V. 2 długoterminowe rozliczenia międzyokresowe z kwoty
979 407,97 zł do kwoty 0,00 zł
- korekta w pasywach bilansu w poz. A. VI Zysk (strata) netto z kwoty (-) 241 522,23 zł do kwoty
(-) 1 220 930,20 zł tj. o (-) 979 407,97 zł
- oraz korekta innych pozycji wynikająca z sumowania się pozycji dotyczących w/w korekt, a w
szczególności zmiana kwoty w pasywach w poz. A Kapitał (fundusz) własny do kwoty 674 333,42
zł a także sumy aktywów bilansu i pasywów bilansu, które ostatecznie po badaniu sprawozdania
finansowego na dzień 31.12.2020 rok wynoszą 692 539,97 zł.
4)

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
W celu zapewnienia porównywalności sprawozdania finansowego odpowiednie korekty zostały
wprowadzone do roku 2020. Szczegółowe informacje dotyczące korekt lat poprzednich zostały
zaprezentowane w punkcie 6.3 (powyżej).

7.
1)

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
Zdarzenia takie nie wystąpiły.

2)

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.
Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

3)

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien
zawierać także informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o
kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.
Spółka nie posiada zaangażowania w kapitale innych spółek.

4)

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze
zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
Nie dotyczy.
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji.
Nie dotyczy.
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno - finansowych, charakteryzujących
działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym,
Nie dotyczy.
d) rodzaju
stosowanych
standardów
rachunkowości
międzynarodowych) przez jednostki powiązane.
Nie dotyczy.

5)

(krajowych

czy

Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako
jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
Nie dotyczy.
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b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe
na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako
jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,
Nie dotyczy.
6)

Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej
z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną
odpowiedzialność majątkową.
Nie dotyczy.

8. Wyjaśnienia do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie
Spółka w roku obrotowym nie łączyła się z innymi jednostkami.
9. 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; informacja powinna zawierać
również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu
eliminację niepewności.
Nie występują niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez jednostkę
10. Podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki
A) Na dzień 31.12.2021 spółka zatrudniała 2 pracowników etatowych.
B) Organy jednostki URTESTE S.A. na dzień 31.12.2021 rok:
1.

Organ uprawniony do reprezentacji podmiot: Zarząd
Dane osób wchodzących w skład organu: Stefański Grzegorz – Prezes Zarządu
Tomasz Jan Kostuch – Członek Zarządu

2.

Zgromadzenie Akcjonariuszy – dane akcjonariuszy

Lp.

Imię i nazwisko /nazwa

Liczba akcji

%
Akcji

Liczba
głosów

% Głosów na
WZA

1.

LESNER ADAM

241 808

21,21 %

241 808

21,21 %

2.

GRUBA NATALIA

209 018

18,33 %

209 018

18,33 %

3.

TWITI INVESTMENTS LIMITED

204 918

17,97 %

204 918

17,97 %

4.

STEFAŃSKI GRZEGORZ

185 143

16,24 %

185 143

16,24 %

5.

TOMASZ KOSTUCH

184 422

16,17 %

184 422

16,17 %

6.

POZOSTALI AKCJONARIUSZE

114 971

10,08 %

114 971

10,08 %

1 140 280

100,00 %

1 140 280

100,00 %

RAZEM
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3. Organ nadzoru – Rada Nadzorcza, dane osób wchodzących w skład organu:
Magdalena Wysocka – Członek Rady Nadzorczej;
Sławomir Kościak – Członek Rady Nadzorczej;
Małgorzata Stefańska – Członek Rady Nadzorczej;
Jarosław Biliński – Członek Rady Nadzorczej;
Karol Gruba – Członek Rady Nadzorczej.

11. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
Nie występują.
12. Informacje wynikające ze stosowania Rozporządzenia Ministra Finansów dot. wyceny
instrumentów finansowych (art. 44):
Spółka posiadała na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2020 r. poniższe aktywa finansowe.
Zobowiązania finansowe nie wystąpiły.
Dane w złotych
Wyszczególnienie

Środki pieniężne

2021-12-31

8 533 010,92

2020-12-31

427 349,62

Charakterystyka
Środki pieniężne w kasie i na
rachunkach bankowych

Warunki i terminy
wpływające na przyszłe
przepływy pieniężne
Nie dotyczy

Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań
finansowych wycenianych w takiej wartości.
Zagadnienie nie wystąpiło.
Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów zaliczonych do kategorii dostępnych
do sprzedaży, to jest, czy jednostka odnosi je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do
kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.
Zagadnienie nie wystąpiło.
Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak
również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu
sprawozdawczego.
Zagadnienie nie wystąpiło.
Tabela zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych,
obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i
zmniejszenia.
Zagadnienie nie wystąpiło.
Objaśnienie do każdej kategorii aktywów finansowych przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg
rachunkowych nabytych instrumentów finansowych
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Wystąpiły jedynie aktywa finansowe w postaci środków pieniężnych wycenianych w wartości
nominalnej.
Określenie ryzyka zmiany stopy procentowej, a w szczególności informację o wcześniej
przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości
instrumentów finansowych, a także o efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest
zasadne
Zagadnienie nie wystąpiło.
Określenie ryzyka kredytowego, a w szczególności informację o oszacowanej maksymalnej kwocie
straty, na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględnienia wartości godziwej jakichkolwiek
przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku, gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze
świadczenia, z podaniem informacji o koncentracji tego ryzyka.
Zagadnienie nie wystąpiło.
Signed by /
Podpisano przez:
Karolina Łuszczak

Sporządziła: Karolina Łuszczak
Zarząd:
Grzegorz Stefański – Prezes Zarządu
Tomasz Kostuch – Członek Zarządu

Date / Data: 202203-16 14:07

Grzegorz
Stefański

Tomasz
Kostuch

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Stefański
Data: 2022.03.16 15:48:29
+01'00'

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Kostuch
Data: 2022.03.16 16:49:10
+01'00'
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