Lista zmian do treści raportu kwartalnego Urteste S.A. za II kwartał 2022 roku, stanowiąca załącznik
do raportu bieżącego nr 17/2022 z dnia 17 października 2022 roku.
Zmiany dotyczą treści not do skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Emitenta
sporządzonego na dzień i za okres zakończony 30 czerwca 2022 r., stanowiącego załącznik nr 1 do
treści raportu kwartalnego Spółki za II kwartał 2022 r.
Na stronie 11 zmieniono treść Noty 2.3. Założenie kontynuacji działalności
Było:
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia
skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Zarząd Spółki nie stwierdza istnienia okoliczności
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę. W nocie objaśniającej nr 28
i 29 Zarząd Spółki odniósł się do oceny wpływu na działalność Jednostki epidemii COVID oraz konfliktu
na Ukrainie. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Jest:
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. w okresie co najmniej
12 miesięcy od dnia bilansowego, a także co najmniej 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia niniejszych
historycznych informacji finansowych.
W dalszej części niniejszej noty zaprezentowano ważne kwestie, w tym niepewności dotyczące
planowanej emisji publicznej, które mogą wskazywać na istotną niepewność mogącą powodować
poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności.
Podstawą przyjętego założenia kontynuacji działalności jest pozyskanie przez Spółkę do końca
pierwszego półrocza 2023 roku środków z nowej emisji akcji, która według założeń z dnia sporządzenia
niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego– ma być ofertą publiczną,
przeprowadzoną na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego. Alternatywą dla oferty publicznej będzie przeprowadzenie oferty do ograniczonej grupy
inwestorów, o niższej wartości lub pozyskanie środków w ramach pomocy publicznej.
Jedną ze specyfik działalności spółek biotechnologicznych jest odsunięcie w czasie procesu
produkcyjnego przyszłego potencjalnego wyrobu medycznego od procesu badawczego nad tym
wyrobem, w tym badań klinicznych. Cykl życia projektu badawczego jest znacznie dłuższy niż w spółce
produkcyjnej, co oznacza, że okres pomiędzy założeniem i ewaluacją projektu, a końcową jego
komercjalizacją zajmuje najczęściej wiele lat. Dodatkowo, każdy kolejny etap rozwoju projektu wiąże
się z ponoszeniem wyższych kosztów operacyjnych niż etap wcześniejszy, a kulminacja ma miejsce na
etapie badań klinicznych oraz certyfikacji wyrobu medycznego.
Jak wskazano szczegółowo w nocie nr 18 „Zarządzanie ryzykiem kapitałowym” oraz nocie nr 19 „Ryzyko
utraty płynności finansowej”, podstawowymi źródłami finansowania działalności Spółki były
dotychczas wkłady założycieli oraz inwestorów zewnętrznych. Dalszy rozwój Spółki będzie wymagał
ponoszenia dalszych nakładów finansowych związanych z kolejnymi etapami prac badawczych oraz z
procesem komercjalizacji produktów.

Niepowodzenia planowanej publicznej emisji akcji może spowodować opóźnienie, ograniczenie,
zawieszenie lub uniemożliwić w ogóle prowadzenie działalności operacyjnej przez Spółkę. Okoliczności
te mogą również negatywnie wpłynąć na sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki
Jednostki, a także doprowadzić do utraty płynności finansowej. W skrajnym przypadku brak dostępu
do finansowania może doprowadzić do zawieszenia działalności lub ogłoszenia upadłości.
Ponadto w nocie nr 26 i 27 Zarząd Spółki odniósł się do oceny wpływu na działalność Jednostki epidemii
COVID oraz konfliktu na Ukrainie.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Na stronie 29 zmieniono treść Noty 15. Zarządzanie ryzykiem kapitałowym
Było:
Spółka zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Jednostkę
oraz zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych
jej kondycją finansową.
Zarząd Jednostki monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych.
Na podstawie tak określonej kwoty kapitału, Spółka oblicza wskaźnik kapitału do źródeł finansowania
ogółem.
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym przedstawione wyżej wskaźniki kształtowały się
na następującym poziomie:
Wyszczególnienie
Zobowiązania leasingowe
Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania
Zobowiązania ogółem
Kapitał własny
Źródła finansowania ogółem (kapitał + zobowiązania)
Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem

30.06.2022

31.12.2021

656
412
1 069
7 498
8 566
88%

710
252
963
9 681
10 643
91%

Od początku działalności Spółki podstawowymi źródłami finansowania były wkłady założycieli oraz
inwestorów zewnętrznych, tj. kapitał własny. Dalszy rozwój Spółki będzie wymagał ponoszenia
kolejnych nakładów finansowych związanych z kolejnymi etapami prac badawczych oraz z procesem
komercjalizacji produktów. Istnieje zatem ryzyko, że jeśli środki pozyskane z emisji oraz ewentualne
kwoty dotacji lub grantów lub środki pozyskane z ewentualnych kolejnych emisji akcji okażą się
niewystarczające dla zakończenia prac badawczych w zakresie, który pozwoli na komercjalizację ich
wyniku, Spółka nie będzie miała dostępu do źródeł finansowania działalności. Jest to szczególnie
prawdopodobne w przypadku nieplanowego wydłużania się poszczególnych etapów prac badawczych
albo wzrostu cen pracy, materiałów lub usług ponad wartości założone w budżetach projektów.
W przypadku niedoboru środków Spółka będzie rozważała pozyskanie nowych, zewnętrznych źródeł
finansowania, głównie poprzez kolejną emisję akcji. Ponieważ na obecnym etapie działalności Spółka
nie generuje przychodów, które mogłyby stanowić podstawę spłaty zobowiązań wobec dawców
finansowania zewnętrznego, ani nie posiada majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie takiego
finansowania, Spółka nie zakłada finansowania kapitałem obcym. W przypadku braku dostępu do
finansowania Spółka będzie musiała zawiesić działalność lub ogłosić upadłość.
Spółka monitoruje kapitał za pomocą wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten oblicza się jako stosunek
zadłużenia netto do łącznej wartości kapitału własnego. Zadłużenie netto oblicza się jako sumę
kredytów i pożyczek, zobowiązania leasingowe oraz pozostałe zobowiązania pomniejszoną o środki

pieniężne i ich ekwiwalenty. Łączną wartość kapitału oblicza się jako kapitał własny wykazany w
sprawozdaniu z sytuacji finansowej wraz z zadłużeniem netto.
Jest:
Od początku działalności Spółki podstawowymi źródłami finansowania były wkłady założycieli oraz
inwestorów zewnętrznych, tj. kapitał własny. Dalszy rozwój Spółki będzie wymagał ponoszenia
kolejnych nakładów finansowych związanych z kolejnymi etapami prac badawczych oraz z procesem
komercjalizacji produktów. Istnieje zatem ryzyko, że jeśli środki pozyskane z emisji nowych akcji oraz
ewentualne kwoty dotacji lub grantów okażą się niewystarczające dla zakończenia prac badawczych w
zakresie, który pozwoli na komercjalizację ich wyniku, Spółka nie będzie miała dostępu do źródeł
finansowania działalności. Jest to szczególnie prawdopodobne w przypadku nieplanowego wydłużania
się poszczególnych etapów prac badawczych albo wzrostu cen pracy, materiałów lub usług ponad
wartości założone w budżetach projektów.
W przypadku niepowodzenia planowanej publicznej emisji akcji Spółka będzie rozważała pozyskanie
nowych, zewnętrznych źródeł finansowania, w tym emisję prywatną kierowaną do jednego inwestora
lub emisję kierowaną do niewielkiej grupy adresatów. W przypadku braku dostępu do finansowania
Spółka będzie musiała zawiesić działalność lub ogłosić upadłość.
Na stronie 30 zmieniono treść Noty 16.1. Ryzyko utraty płynności finansowej
Było:
Spółka na obecnym etapie prowadzonej działalności swoje główne wydatki ponosi na prowadzenie
prac badawczych. Dotychczasowa realizacja programów badawczych jest możliwa dzięki finansowaniu
ze środków uzyskanych od akcjonariuszy w ramach emisji akcji. W czasie prac badawczych
opracowywane rozwiązania służące przygotowaniu nowych leków i wyrobów medycznych nie generują
przychodów ze sprzedaży, jednak potencjalna ich wartość do komercjalizacji rośnie wraz z postępem
prac badawczych.
Niezależnie od potrzeb finansowych Spółki założonych w budżetach projektów badawczych
ze względu na trudny do przewidzenia wyniki prac, ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów badań
uzupełniających, dalszy rozwój realizowanych projektów może wymagać dodatkowych nakładów
finansowych. W związku z tym nie można wykluczyć, że Spółka będzie musiała pozyskać dodatkowe,
większe od planowanego finansowanie na doprowadzenie projektów do etapów pozwalających na ich
komercjalizację.
Zgodnie z przyjętym modelem finansowania Spółka będzie bazowała na środkach własnych,
pozyskanych
w dalszym ciągu wyłącznie z emisji akcji. Brak możliwości pozyskania w przyszłości przez Spółkę
środków finansowych w wyniku niepowodzenia kolejnych emisji akcji może spowodować opóźnienie,
ograniczenie, zawieszenie lub uniemożliwić w ogóle prowadzenie prac badawczych przez Spółkę. W
skrajnym przypadku może doprowadzić również do utraty płynności finansowej i zawieszenia
działalności operacyjnej w ogóle. Okoliczności te mogą negatywnie wpłynąć na sytuację finansową,
perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki.

Jest:
Spółka na obecnym etapie prowadzonej działalności swoje główne wydatki ponosi na prowadzenie
prac badawczych. Dotychczasowa realizacja programów badawczych jest możliwa dzięki finansowaniu
ze środków uzyskanych od akcjonariuszy w ramach emisji nowych akcji. W czasie prac badawczych

opracowywane rozwiązania służące przygotowaniu nowych leków i wyrobów medycznych nie generują
przychodów ze sprzedaży, jednak potencjalna ich wartość do komercjalizacji rośnie wraz z postępem
prac badawczych.
Niezależnie od potrzeb finansowych Spółki założonych w budżetach projektów badawczych
ze względu na trudny do przewidzenia wyniki prac, ryzyko ponoszenia dodatkowych kosztów badań
uzupełniających, dalszy rozwój realizowanych projektów może wymagać dodatkowych nakładów
finansowych. W związku z tym nie można wykluczyć, że Spółka będzie musiała pozyskać dodatkowe,
większe od planowanego finansowanie na doprowadzenie projektów do etapów pozwalających na ich
komercjalizację.
Zgodnie z przyjętym modelem finansowania Spółka bazuje na środkach własnych, pozyskanych
w dalszym ciągu wyłącznie z emisji akcji. Niepowodzenia planowanej publicznej emisji akcji może
spowodować opóźnienie, ograniczenie, zawieszenie lub uniemożliwić w ogóle prowadzenie prac
badawczych przez Spółkę. W skrajnym przypadku może doprowadzić również do utraty płynności
finansowej i zawieszenia działalności operacyjnej w ogóle. Okoliczności te mogą negatywnie wpłynąć
na sytuację finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. Zarząd Jednostki w sytuacji nie dojścia
do skutku planowanej publicznej emisji akcji, w celu zapewnienia płynności finansowej Jednostki,
będzie poszukiwał innych źródeł finansowania.
Na stronie 33 zmieniono treść Noty 27. Konflikt na Ukrainie
Było:
W ocenie Zarządu Spółki trwający konflikt na Ukrainie będzie w dalszym ciągu wpływać na sytuację
makroekonomiczną w kraju i na świecie i może to prowadzić do dalszego wzrostu inflacji i stóp
procentowych, jednak skala i wpływ wojny na Ukrainie na sytuację makroekonomiczną są obecnie
bardzo trudne do oszacowania.
Na dzień sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Zarząd Jednostki ocenił,
że trwający konflikt zbrojny na Ukrainie nie ma wpływu na ocenę kontynuacji działalności przez Spółkę.
Jest:
Na dzień sporządzenia skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Zarząd Jednostki ocenił,
że trwający konflikt zbrojny na Ukrainie nie ma wpływu na ocenę kontynuacji działalności przez Spółkę.
Spółka nie identyfikuje bezpośrednich czynników wywołanych przez inwazję zbrojną Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę, które mogłyby wpływać na jego działalność. Urteste S.A. obecnie nie prowadzi i
nie zamierza prowadzić w przyszłości bezpośredniej działalności w Rosji, Białorusi czy w Ukrainie. W
konsekwencji sankcje nałożone na Rosję i Białoruś przez UE i organizacje międzynarodowe oraz sankcje
nałożone przez Rosję i Białoruś na inne kraje, w tym Polskę nie będą miały bezpośredniego wpływu na
działalność Spółki.
Inwazja zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę może w sposób pośredni wpływać na otoczenie
rynkowe Emitenta poprzez zmiany kursów walut lub pogorszenie dostępności lub wzrost cen
surowców i komponentów wykorzystywanych w produkcji. Spółka nie posiada własnych zdolności
produkcyjnych pozwalających na wytwarzanie wyrobów medycznych. W celu wytworzenia wyrobów
medycznych np. na potrzeby badań klinicznych Spółka planuje nawiązanie współpracy z
międzynarodowymi partnerami typu CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization)
na zasadzie outsourcingu. Współpraca taka będzie rozliczana najprawdopodobniej w euro, funcie
brytyjskim lub dolarze amerykańskim. Osłabienie polskiej waluty względem tych walut może
powodować wyższe koszty Jednostki związane z produkcją wyrobów medycznych.

