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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

Nazwa Spółki Scope Fluidics Spółka Akcyjna 

Siedziba Spółki ul. Duchnicka 3 bud. 16, wejście A, 01-796 Warszawa 

Telefon 22 376 21 14 

Adres strony internetowej www.scopefluidics.com  

Adres poczty elektronicznej biuro@scopefuidics.com  

Sąd prowadzący rejestr jednostki 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 668408 

NIP 5272645989 

REGON 142754170 

Zarząd 
Piotr Garstecki - Prezes Zarządu 
Marcin Izydorzak – Członek Zarządu 
Szymon Ruta – Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza 

Robert Przytuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Andrzej Chądzyński – Członek Rady Nadzorczej 
Robert Hołyst – Członek Rady Nadzorczej 
Piotr Michalski – Członek Rady Nadzorczej 
Patryk Mikucki – Członek Rady Nadzorczej 

Kapitał zakładowy  

Kapitał zakładowy w wysokości 254 694,00 zł, w całości opłacony, 
na który składa się: 
2.546.940 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 

- 101.107 akcji imiennych serii A 
- 1.268.893 akcji zwykłych na okaziciela serii B 
- 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C 
- 34.050 akcji zwykłych na okaziciela serii D 
- 11.350 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
- 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

Spółka Scope Fluidics powstała w 2010 roku w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk 
z myślą o tworzeniu rozwiązań na bazie technologii mikroprzepływowych. 

Misją Scope Fluidics jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań na potrzeby diagnostyki medycznej.  

Wierzymy, iż efektywność zarówno profilaktyki, jak i leczenia chorób może być znacznie poprawiona 
dzięki lepszej diagnostyce, tzn. dzięki systemom i metodom, które zwiększają dostęp do informacji 
medycznej, dostarczają też istotne klinicznie informacje szybciej, taniej i w bardziej kompleksowy 
sposób. 

Wierzymy, że zwiększenie dostępności do lepszej informacji medycznej pomoże wydłużyć ludzkie życie 
i poprawić jego jakość. Ta wiara stanowi naszą motywację do działania. 

Koncepcja biznesowa Scope Fluidics 

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony 
zdrowia. Scope Fluidics posiada krytyczne zasoby know-how, współpracując z naukowcami, 
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specjalistami w swoich branżach, jak również zatrudniając wykwalifikowanych menedżerów 
odpowiedzialnych za rozwój biznesowy. 

Scope Fluidics koncentruje swoją uwagę na diagnostyce i ochronie zdrowia. Wraz z rozwojem projektu 
oraz zapewnieniem finansowania, projekt jest dalej realizowany w ramach spółki celowej, której celem 
jest stworzenie produktu i wejście z nim na rynek.  

2. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
SCOPE FLUIDICS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R. 
(DANE W PLN)  

 

S KONS OLIDOWANY BILANS 2019-12-31 2018-12-31

A. Aktywa trwałe 7 973 776,31 4 011 282,22

I. Wartości niematerialne i prawne 16 220,12 16 250,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 16 220,12 16 250,00

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1 567 362,81 2 429 205,04

1. Wartość firmy - jednostki zależne 1 567 362,81 2 429 205,04

III. Rzeczowe aktywa trwałe 459 810,57 268 371,41

1. Ś rodki trwałe 459 810,57 268 371,41

c. Urządzenia techniczne i maszyny 459 810,57 268 371,41

III. Nalezności długoterminowe 77 438,00 62 238,00

3. Od pozostałych jednostek 77 438,00 62 238,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 852 944,81 1 235 217,77

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 852 944,81 1 235 217,77

B. Aktywa obrotowe 19 155 582,12 9 895 177,18

II. Należności krótkoterminowe 850 709,38 1 207 538,64

2. Od pozostałych jednostek 850 709,38 1 207 538,64

b. Z tytułu podatków, dotacji, ZUS 551 214,52 135 989,66

c. Inne 299 494,86 107 148,98

III. Inwestycje krótkoterminowe 18 290 137,97 8 677 585,66

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 18 290 137,97 8 677 585,66

c. Ś rodki pieniężne 18 290 137,97 8 677 585,66

- W kasie i w banku 18 290 137,97 8 677 585,66

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 734,77 10 052,88

AKTYWA RAZEM 27 129 358,43 13 906 459,40
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SKONS OLIDOWANY BILANS  c.d. 2019-12-31 2018-12-31

A. Kapitał (fundusz) własny 20 343 374,42 12 805 151,47

  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 231 540,00 230 405,00

  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 41 667 273,80 27 977 111,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 23 154,00 1 135,00

  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 403 499,53 -11 330 209,90

  VIII. Zysk (strata) netto -6 175 093,85 -4 073 289,63

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 785 984,01 1 101 307,93

  I. Rezerwy na zobowiązania 338 546,78 293 600,36

    2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 228 368,02 183 421,60

      ii. krótkoterminowe 228 368,02 183 421,60

3. Pozostałe rezerwy 110 178,76 110 178,76

      ii. krótkoterminowe 110 178,76 110 178,76

  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 436 895,35 412 443,17

    2. Wobec pozostałych jednostek 1 436 895,35 412 443,17

      d) z tytułu dostaw i usług, o okres ie  wymagalności: 687 619,58 129 315,37

        i. do 12 miesięcy 687 619,58 129 315,37

      g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 356 916,30 241 012,16

      h) z tytułu wynagrodzeń 392 359,47 42 115,64

  IV. Rozliczenia międzyokresowe 5 010 541,88 395 264,40

    2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5 010 541,88 395 264,40

      i. długoterminowe 5 010 541,88 395 264,40

PASYWA RAZEM 27 129 358,43 13 906 459,40
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S KONS OLIDOWANY RACHUNEK ZYS KÓW I S TRAT
01.10.2019 -                  

31.12.2019
01.10.2018 -                 

31.12.2018
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 2 761 389,71 1 512 058,30 6 408 413,36 5 749 782,74

I. Amortyzacja 39 294,06 31 474,45 149 631,94 160 799,05

II. Zużycie materiałów i energii 162 714,21 76 952,58 403 760,81 596 281,85

III. Usługi obce 1 291 740,63 484 613,22 2 835 653,71 1 290 777,14

IV. Podatki i opłaty 25 454,19 -12 009,73 50 335,98 66 055,49

V. Wynagrodzenia 955 597,67 693 342,21 2 250 074,86 3 000 768,54

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 146 147,16 193 582,31 356 791,62 552 929,22

- emerytalne 18 395,30 65 345,31 139 132,42 237 464,13

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 140 441,79 44 103,26 362 164,44 82 171,45

C. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 761 389,71 -1 512 058,30 -6 408 413,36 -5 749 782,74

D. Pozostałe przychody operacyjne 788 855,50 725 614,42 1 072 105,67 2 443 347,48

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 61 811,88

II. Dotacje 784 800,23 702 007,19 1 066 953,16 2 355 722,33

III. Inne przychody operacyjne 4 055,27 23 607,23 5 152,51 25 813,27

E. Pozostałe koszty operacyjne 229 574,41 266 594,74 886 528,32 873 387,79

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 53 884,72 0,00 53 884,72

III. Inne koszty operacyjne 229 574,41 212 710,02 886 528,32 819 503,07

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 202 108,62 -1 053 038,62 -6 222 836,01 -4 179 823,05

G. Przychody finansowe 46 758,23 105 073,13 56 970,86 110 853,44

II. Odsetki 46 758,23 104 138,26 56 970,86 110 853,44

III. Inne 0,00 934,87 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 5 305,09 0,00 9 228,70 4 320,02

I. Odsetki 0,00 0,00 3 292,44 633,00

IV. Inne 5 305,09 0,00 5 936,26 3 687,02

J . Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 160 655,48 -947 965,49 -6 175 093,85 -4 073 289,63

O. Zysk (strata) brutto -2 160 655,48 -947 965,49 -6 175 093,85 -4 073 289,63

S . Zysk (strata) netto -2 160 655,48 -947 965,49 -6 175 093,85 -4 073 289,63
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S KONS OLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH
01.10.2019 -             
31-.12.2019

01.10.2018 -                
31-.12.2018

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk / (strata) netto -2 160 655,48 -947 965,49 -6 175 093,85 -4 073 289,63

II. Korekty razem: -2 112 737,76 -595 284,90 -4 292 071,61 -1 305 230,24

1. Amortyzacja 253 004,71 233 908,21 1 011 474,17 970 534,06

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 60 911,88 0,00 0,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 -61 811,88 0,00 -61 811,88

5. Zmiana stanu rezerw -30 159,49 -70 102,25 44 946,42 39 223,44

6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 0,00 30 000,00

7. Zmiana stanu należności 538 519,03 -562 859,45 341 629,26 -332 484,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów 341 561,64 -99 653,52 1 024 452,17 -25 498,78

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 602 245,13 -95 667,22 -7 131,45 -923 601,31

10. Inne korekty -4 817 908,78 -10,67 -6 707 442,18 -1 001 591,47

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 273 393,24 -1 543 250,39 -10 467 165,45 -5 378 519,87

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0,00 900,00 0,00 64 900,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 0,00 900,00 0,00 64 900,00

II. Wydatki 30 962,38 -80 000,00 341 041,22 77 929,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 30 962,38 -80 000,00 341 041,22 77 929,52

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 962,38 80 900,00 -341 041,22 -13 029,52

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 18 531 225,58 1 145,67 20 420 758,98 1 002 726,47
1. Wpływy netto z wydania udziałów/(emis ji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 13 713 316,80 1 135,00 13 713 316,80 1 135,00

4. Inne wpływy finansowe 4 817 908,78 10,67 6 707 442,18 1 001 591,47

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 531 225,58 1 145,67 20 420 758,98 1 002 726,47

D. Przepływy pieniężne netto razem 14 226 869,96 -1 461 204,72 9 612 552,31 -4 388 822,92

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 14 226 869,96 -1 461 204,72 9 612 552,31 -4 388 822,92

F. Środki pieniężne na początek okresu 4 063 268,01 10 138 790,38 8 677 585,66 13 066 408,58

G. Ś rodki pieniężne na koniec okresu 18 290 137,97 8 677 585,66 18 290 137,97 8 677 585,66
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ZES TAWIENIE ZMIAN W S KONS OLIDOWANYM KAPITALE 
WŁAS NYM

01.10.2019-
31.12.2019

01.10.2018-
31.12.2018

01.01.2019 -
31.12.2019

01.01.2018 -
31.12.2018

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8 790 713,11 13 751 981,96 1 280 551,47 16 877 306,10

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8 790 713,11 13 751 981,96 1 280 551,47 16 877 306,10

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 231 540,00 230 405,00 230 405,00 230 405,00

a) Zwiększenie z tytułu rejestracji kapitału 0,00 0,00 1 135,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 231 540,00 230 405,00 231 540,00 230 405,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 27 977 111,00 27 977 111,00 27 977 111,00 27 977 111,00

a) Zwiększenie z tytułu emis ji akcji powyżej wartości nominalnej 13 690 162,80 0,00 13 690 162,80 0,00

4.2. S tan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 41 667 273,80 27 977 111,00 41 667 273,80 27 977 111,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 1 135,00 0,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie z tytułu wydania akcji 23 154,00 1 135,00 23 154,00 1 135,00

b) zmniejszenie z tytułu rejestracji kapitału 0,00 0,00 -1 135,00 0,00

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 23 154,00 1 135,00 23 154,00 1 135,00

8.4. S trata z lat ubiegłych na początek okresu -13 875 722,92 -10 204 483,23 -11 330 209,90 -7 157 616,30

a) zwiększenie (z tytułu)

 - przeniesienia starty z ubiegłego okresu do pokrycia -1 527 776,61 -1 125 726,67 -4 073 289,63 4 172 593,60

8.6. S trata z lat ubiegłych na koniec okresu -15 403 499,53 -11 330 209,90 -15 403 499,53 11 330 209,90

8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15 403 499,53 -11 330 209,90 -15 403 499,53 -11 330 209,90

9. Wynik netto

b) strata netto -2 160 655,48 -947 965,49 -6 175 093,85 -4 073 289,63

II. Kapitał (fundusz własny na koniec okresu (BZ) 20 343 374,42 12 805 151,47 20 343 374,42 12 805 151,47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty)

20 343 374,42 12 805 151,47 20 343 374,42 12 805 151,47
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3. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI SCOPE FLUIDICS S.A. 
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 31.12.2019 R. (DANE W PLN)  

 

AKTYWA 2019-12-31 2018-12-31

A. Aktywa trwałe 16 461 759,58 16 470 133,02

I. Wartości niematerialne i prawne 16 220,12 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 16 220,12 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 111 949,06 151 742,62

1. Ś rodki trwałe 111 949,06 151 742,62

c. Urządzenia techniczne i maszyny 111 949,06 151 742,62

III. Nalezności długoterminowe 77 438,00 62 238,00

3. Od pozostałych jednostek 77 438,00 62 238,00

IV. Inwestycje długoterminowe 16 256 152,40 16 256 152,40

3. Długoterminowe aktywa finansowe 16 256 152,40 16 256 152,40

a. W jednostkach powiązanych 16 256 152,40 16 256 152,40

- Udziały i akcje 16 256 152,40 16 256 152,40
 

B. Aktywa obrotowe 16 742 108,37 5 431 153,67

II. Należności krótkoterminowe 367 804,42 72 892,27

1. Od jednostek powiązanych 50 246,76 38 639,75

a. Z tytułu dostaw 50 246,76 38 639,75

- Do 12 miesięcy 50 246,76 38 639,75

3. Należności od pozostałych jednostek 317 557,66 34 252,52

b. Z tytułu podatków, dotacji, ZUS 167 474,22 31 057,48

c. Inne 150 083,44 3 195,04

III. Inwestycje krótkoterminowe 16 363 395,25 5 351 734,65

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 363 395,25 5 351 734,65

b. W jednostkach powiązanych 502 300,38 0,00

- Udzielone pożyczki 502 300,38 0,00

c. Ś rodki pieniężne 15 861 094,87 5 351 734,65

- W kasie i w banku 15 861 094,87 5 351 734,65

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 908,70 6 526,75
 

AKTYWA RAZEM 33 203 867,95 21 901 286,69
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PASYWA 2019-12-31 2018-12-31

A. Kapitały własne 32 560 828,56 21 655 512,08

  I. Kapitał  podstawowy 231 540,00 230 405,00

  II. Kapitał  zapasowy 41 667 273,80 27 977 111,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 23 154,00 1 135,00

  VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 553 138,92 -5 020 421,13

  VIII. S trata netto -2 808 000,32 -1 532 717,79

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 643 039,39 245 774,61

  I. Inne rezerwy na zobowiązania 129 514,88 133 864,79

    2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 19 336,12 23 686,03

      ii. krótkoterminowe 19 336,12 23 686,03

   3. Pozostałe rezerwy 110 178,76 110 178,76

      ii. krótkoterminowe 110 178,76 110 178,76

  III. Zobowiązania krótkoterminowe 513 524,51 111 909,82

    2. Wobec pozostałych jednostek 513 524,51 111 909,82

      d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 386 719,80 65 140,35

        i. do 12 miesięcy 386 719,80 65 140,35

      g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 56 511,27 41 144,72

      h) z tytułu wynagrodzeń 70 293,44 5 624,75

 

PASYWA RAZEM 33 203 867,95 21 901 286,69
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RACHUNEK ZYS KÓW I S TRAT
01.10.2019 - 

31.12.2019
01.10.2018 - 

31.12.2018
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 1 149 104,26 503 071,38 2 865 079,86 1 730 585,04

I. Amortyzacja 17 584,58 21 393,16 73 840,35 89 128,42

II. Zużycie materiałów i energii 97 830,09 15 480,82 226 281,45 106 791,48

III. Usługi obce 364 825,39 235 635,18 1 195 408,67 643 608,15

IV. Podatki i opłaty 17 522,57 1 598,05 32 137,70 11 179,82

V. Wynagrodzenia 533 570,96 155 924,03 960 211,76 691 914,13

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 47 557,43 37 562,44 119 310,93 125 149,58

- emerytalne 18 391,24 10 576,73 46 665,71 43 336,02

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 70 213,24 35 477,70 257 889,00 62 813,46

C. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 149 104,26 -503 071,38 -2 865 079,86 -1 730 585,04

D. Pozostałe przychody operacyjne 5 505,37 16 312,19 5 505,37 79 946,64

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 63 437,90

II. Dotacje 5 505,37 0,00 5 505,37 0,00

III. Inne przychody operacyjne 0,00 16 312,19 0,00 16 508,74

E. Pozostałe koszty operacyjne 6 467,81 58 864,41 6 971,14 58 961,76

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 53 884,72 0,00 53 884,72

III. Inne koszty operacyjne 6 467,81 4 979,69 6 971,14 5 077,04

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 150 066,70 -545 623,60 -2 866 545,63 -1 709 600,16

G. Przychody finansowe 42 505,73 70 284,68 60 385,75 178 142,23

II. Odsetki, w tym 42 478,97 68 085,69 60 385,75 178 142,23

 - od jednostek powiązanych 2 301,37 68 085,69 2 301,37 103 431,36

V. Inne 26,76 2 198,99 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 1 840,44 0,00 1 840,44 1 259,86

I. Odsetki 1 840,44 0,00 1 840,44 0,00

IV. Inne 0,00 0,00 0,00 1 259,86

J . Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 109 401,41 -475 338,92 -2 808 000,32 -1 532 717,79

O. Zysk (strata) brutto -1 109 401,41 -475 338,92 -2 808 000,32 -1 532 717,79

S . Zysk (strata) netto -1 109 401,41 -475 338,92 -2 808 000,32 -1 532 717,79
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01.10.2019 - 

31.12.2019
01.10.2018 - 

31.12.2018
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk / (strata) netto -1 109 401,41 -475 338,92 -2 808 000,32 -1 532 717,79

II. Korekty razem: 166 560,90 61 234,10 136 507,91 193 871,33

1. Amortyzacja 17 584,58 21 393,16 73 840,35 89 128,42

3. Odsetki i udziay w zyskach (dywidendy) -17 802,74 -29 465,33 -17 802,74 -103 431,36

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00 -61 811,88

5. Zmiana stanu rezerw -8 179,56 -10 483,13 -4 349,91 1 742,85

7. Zmiana stanu należności -69 394,58 46 417,83 -294 912,15 281 598,62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i kredytów 248 827,81 -28 120,39 401 614,69 -68 142,99

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10 064,64 61 491,96 -19 581,95 54 787,67

Pozostałe korekty 5 590,03 0,00 -2 300,38 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -942 840,51 -414 104,82 -2 671 492,41 -1 338 846,46

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 917 802,74 329 465,33 917 802,74 5 294 365,33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 64 900,00

3. z aktywów finansowych, w tym: 917 802,74 329 465,33 917 802,74 5 229 465,33

a) w jednostkach powiązanych 917 802,74 329 465,33 917 802,74 5 229 465,33

II. Wydatki 505 283,74 300 000,00 1 450 266,91 9 866 710,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 5 283,74 0,00 50 266,91 66 710,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: 500 000,00 300 000,00 1 400 000,00 9 800 000,00

a) w jednostkach powiązanych 500 000,00 300 000,00 1 400 000,00 9 800 000,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 412 519,00 29 465,33 -532 464,17 -4 572 344,67

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 13 713 316,80 1 135,00 13 713 316,80 1 135,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów / (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych 13 713 316,80 1 135,00 13 713 316,80 1 135,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 713 316,80 1 135,00 13 713 316,80 1 135,00

D. Przepływy pieniężne netto razem 13 182 995,29 -383 504,49 10 509 360,22 -5 910 056,13

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 13 182 995,29 -383 504,49 10 509 360,22 -5 910 056,13

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 678 099,58 5 735 239,14 5 351 734,65 11 261 790,78

G. Ś rodki pieniężne na koniec okresu 15 861 094,87 5 351 734,65 15 861 094,87 5 351 734,65
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ZES TAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
01.10.2019 - 

31.12.2019
01.10.2018 - 

31.12.2018
01.01.2019 -

31.12.2019
01.01.2018 -

31.12.2018

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 19 956 913,17 22 130 454,25 21 655 512,08 23 187 094,87

II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 19 956 913,17 22 130 454,25 21 655 512,08 23 187 094,87

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 231 540,00 230 405,00 230 405,00 230 405,00

a) Zwiększenie z tytułu rejstracji kapitału 0,00 0,00 1 135,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 231 540,00 230 405,00 231 540,00 230 405,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 27 977 111,00 27 977 111,00 27 977 111,00 27 977 111,00

a) Zwiększenie z tytułu emisji akcji powyżej wartości nominalnej 13 690 162,80 0,00 13 690 162,80 0,00

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 41 667 273,80 27 977 111,00 41 667 273,80 27 977 111,00

5. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 1 135,00 0,00

5.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie z tytułu wydania udziałów 23 154,00 1 135,00 23 154,00 1 135,00

b) zmniejszenia z tytułu rejestracji kapitału 0,00 0,00 -1 135,00 0,00

5.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 23 154,00 1 135,00 23 154,00 1 135,00

6.5. S trata z lat ubiegłych na początek okresu -6 075 554,95 -4 742 088,34 -5 020 421,13 2 906 398,60

a) zwiększenie z tytułu przenies ienia starty z ubiegłego okresu do 
pokrycia

-477 583,97 -278 332,79 -1 532 717,79 2 144 022,53

6.8. S trata z lat ubiegłych na koniec okresu -6 553 138,92 -5 020 421,13 -6 553 138,92 5 020 421,13

6.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 553 138,92 -5 020 421,13 -6 553 138,92 -5 020 421,13

9. Wynik netto

b) strata netto -1 109 401,41 -475 338,92 -2 808 000,32 -1 532 717,79

II. Kapitał (fundusz własny na koniec okresu (BZ) 34 259 427,47 22 712 890,95 32 560 828,56 21 655 512,08
IV. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty)

34 259 427,47 22 712 890,95 32 560 828,56 21 655 512,08
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4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU 
RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH 
ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI  

Metody konsolidacji oraz wyceny udziałów 

Dane jednostki zależnej konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej.  

Metoda konsolidacji pełnej 

Przy konsolidacji metodą pełną sumowaniu podlegają, w pełnej wartości, poszczególne pozycje 
odpowiednich sprawozdań finansowych Jednostki dominującej i jednostek zależnych. 
Po przeprowadzeniu sumowania dokonywane są wyłączenia i inne korekty zgodnie z Ustawą.  

Wyłączeniu podlegają: 

 wyrażona w cenie nabycia wartość udziałów posiadanych przez Jednostkę dominującą i inne 
jednostki objęte konsolidacją w jednostkach zależnych z tą częścią, wycenionych według 
wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi Jednostki 
dominującej i innych jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją w jednostkach 
zależnych, na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi kontroli, 

 efekt wzajemnych transakcji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją. 

Udziały w kapitale własnym jednostek zależnych, należące do osób lub jednostek innych niż objęte 
konsolidacją, wykazywane są w odrębnej pozycji pasywów skonsolidowanego bilansu, po kapitałach 
własnych jako Kapitały mniejszości.  

Aktywa i zobowiązania spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego ujmowane są według wartości godziwej. Różnica pomiędzy wartością godziwą tych 
aktywów i zobowiązań oraz ceną nabycia powoduje powstanie wartości firmy oraz ujemnej wartości 
firmy, które są wykazywane w odrębnej pozycji skonsolidowanego bilansu odpowiednio jako 
„Wartość firmy jednostek podporządkowanych” lub „Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych”. 

Wartość firmy amortyzuje się metodą liniową przez okres 5 lat od dnia nabycia. 

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych, jeżeli jest ona 
dozwolona odrębnymi przepisami), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości.  

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych obejmuje ogół wydatków niezbędnych do poniesienia w celu oddania 
tego składnika majątkowego do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w 
celu ich finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania, tj. odsetki naliczone za okres 
trwania inwestycji oraz różnice kursowe poniesione przez oddaniem składnika majątkowego do 
używania. 

Rozliczenie środków trwałych w budowie z przeniesieniem na poszczególne środki trwałe następuje 
w dniu oddania ich do użytkowania. 

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 

Środki trwałe w budowie oraz grunty, w tym prawa wieczystego użytkowania gruntów, 
nie są amortyzowane.  
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Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. nieprzekraczającej kwoty 3.500 zł 
księgowane są bezpośrednio w koszty oraz ujmowane są na kontach pozabilansowych, na których 
prowadzony jest rejestr środków trwałych niskocennych. 

Przyjęto następujące zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych: 

 amortyzację rozpoczyna się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie 
środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania, 

 obiekty amortyzuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów 
amortyzacyjnych z wartością początkową danego aktywa lub przeznaczenie go do sprzedaży, 
likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, 

 środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł amortyzowane są 
metodą liniową, 

 co do zasady w stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stosuje 
się amortyzację podatkową, chyba że uzasadnione jest zastosowanie innych stawek 
amortyzacyjnych. 

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne oraz zaliczki na środki trwałe wykazuje się w wartości 
nominalnej i wycenia tak jak inne należności i zobowiązania. 

W odniesieniu do składników aktywów, co do których istnieją przesłanki, że w dającej się 
przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, przeprowadza się test na utratę 
wartości. Jeśli wartość odzyskiwalna aktywa jest niższa niż jego wartość bilansowa, dokonuje się 
odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. 

Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby zalicza 
się do wartości niematerialnych i prawnych wówczas gdy: 

1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac 
rozwojowych wiarygodnie określone i 

2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio 
udokumentowana i na tej podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów 
lub stosowaniu technologii i 

3) koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży 
tych produktów lub zastosowania technologii. 

Niezakończone prace rozwojowe spełniające te kryteria wykazywane są jako czynne rozliczenia 
międzyokresowe.  

Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych:  

 urządzenia techniczne i maszyny:  10% - 30% 
 środki transportu     20% 

Roczne stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych są następujące: 

 licencje        20% 

Leasing  

W zakresie ujmowania i wyceny umów o leasing, najem i dzierżawę Spółka stosuje regulacje zawarte 
w KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.  

Inwestycje 

Inne inwestycje długoterminowe: 
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Zaliczane do inwestycji długoterminowych udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się 
wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Inwestycje krótkoterminowe: 

Pożyczki udzielone wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne 
odpisy z tytułu utraty wartości. 

Należności  

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i 
wykazuje w wartości netto (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Wartość należności podlega aktualizacji wyceny przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa 
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.  

Aktywa pieniężne 

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych 
i dewiz. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych 
kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych rozliczeń 
międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób rozliczenia jest 
uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

Kapitał własny 

Kapitał zakładowy wykazywany jest w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze 
sądowym.  

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są jako należne wkłady na kapitał 
podstawowy i prezentowane w aktywach Spółki. 

Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy tworzy się na prawdopodobne przyszłe zobowiązania wynikające ze zdarzeń mających 
miejsce w roku bieżącym lub w latach ubiegłych, których wartość można w sposób wiarygodny 
oszacować. W przypadku braku możliwości dokonania wiarygodnych szacunków rezerwy, taką 
potencjalną rezerwę opisuje się w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Rezerwy 
tworzone są w szczególności na: 

 straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, 
operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego, podatkowego itp., 

 odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z prawa pracy,  
 niewykorzystane urlopy,  
 koszty napraw gwarancyjnych i rękojmi. 

W zakresie ujmowania, prezentacji i wyceny rezerw Spółka stosuje regulacje zawarte w KSR nr 6 
„Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe”. 

Zobowiązania  

Inne niż finansowe zobowiązania występujące na dzień bilansowy (zobowiązania handlowe, 
budżetowe, wobec pracowników, z tytułu zakupu składników majątku trwałego, inne) wykazywane 
są w kwocie wymaganej zapłaty. 
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Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

W pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów wykazywane są przychody dotyczące 
przyszłych okresów sprawozdawczych.  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: 

 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, 
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, 
w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych 
ustaw nie zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych 
przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do 
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac 
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł, 

 wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych 
w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń 
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, 
równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub 
wartości niematerialnych i prawnych, 

 ujemną wartość firmy. 

Uznawanie przychodu 

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru, jeżeli jednostka przekazała 
znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów, lub w momencie wykonania 
usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług 
oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów. 
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5. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ 
EMITENTA WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW 
I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, 
MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  

Warunkowe rozszerzenie modelu rozwoju projektów realizowanych przez Scope Fluidics – 
ujawnienie opóźnionej informacji poufnej 

W dniu 17 października 2019 r. Emitent  podjął decyzję o warunkowym rozszerzeniu modelu rozwoju 
projektów realizowanych przez podmioty z grupy kapitałowej Emitenta poprzez podjęcie działań:  

1. Prowadzących do wzmocnienia pozycji negocjacyjnej w rozmowach z potencjalnymi 
partnerami oraz maksymalizację wartości systemu PCR|ONE,  

2. Mających na celu realizację trzeciego projektu. 

Przedmiotowa informacja została podana do publicznej wiadomości raportem ESPI 22/2019 w dniu 13 
listopada 2019 r. w trybie ujawnienia opóźnionej informacji poufnej. 

Emitent wstępnie szacuje, że łączna kwota pozwalająca na warunkowe rozszerzenie modelu rozwoju 
projektów oraz sfinansowanie dalszego rozwoju projektu BacterOMIC wynosi ok. 16,2 mln PLN. Mając 
na uwadze interes Emitenta oraz jego Akcjonariuszy, Zarząd uznał, że optymalne będzie pozyskanie 
funduszy na powyższe cele z jednego źródła.  

W oparciu o opinie uzyskane od przedstawicieli branży (w tym potencjalnych nabywców systemu) – 
Zarząd poinformował o planowaniu podjęcia dodatkowych działań z zakresu rozwoju systemu 
PCR|ONE, które mogą przełożyć się na zwiększenie jego atrakcyjności biznesowej.  

1. Przygotowanie do procesu negocjacji: 
1.1. Zabezpieczenie finansowania na potrzeby wzmocnienia budowy pozycji w procesie negocjacji 

z potencjalnymi nabywcami systemu    
1.2. Intensyfikacja działań w zakresie skutecznego dotarcia do jak najszerszego grona 

potencjalnych nabywców systemu  

2. Zwiększenie wartości PCR|ONE: 
2.1. Działania, których realizacja planowana jest przed uzyskaniem certyfikacji CE-IVD:  

a. Przeprowadzenie procedury FDA Pre-Submission Program, 
b. Przygotowanie planów wdrożenia GMP (Good Manufacturing Practice),     
c. Opracowanie nowych paneli PCR|ONE.   

2.2. Działania, których rozpoczęcie planowane jest przed uzyskaniem certyfikacji CE-IVD, 
a zakończenie przed, w trakcie lub po certyfikacji CE-IVD:  

a. Przeprowadzenie klinicznych badań publikacyjnych, 
b. Rozbudowa portfolio patentowego. 
c. Przeprowadzenie testów systemu w formule Early Access Program.  

Szacowane potrzeby kapitałowe związane z realizacją powyższych celów Emitent określił 
na 10 mln PLN. 

Z kolei działania związane z realizacją trzeciego projektu (poza PCR|ONE oraz BacterOMIC) polegałyby 
na merytorycznym i technicznym opisie rozwiązania, wskazaniu jego unikalności, analizie 
konkurencyjnej, analizie potencjału IP oraz opracowaniu całościowego haromonogramu i budżetu 
projektu. Zarząd informował już wcześniej, że intencją Spółki jest posiadanie w portfolio 2-3 projektów. 
Szacowane potrzeby kapitałowe związane z realizacją powyższych celów Emitent określił 
na 1,2 mln PLN. 

Zakres i harmonogram rozszerzenia modelu rozwoju projektów realizowanych przez podmioty z grupy 
kapitałowej Emitenta uwarunkowane zostało pozyskaniem dodatkowego finansowania, przy czym 
dodatkowe finansowanie nie jest niezbędne do rozwoju i komercjalizacji systemu PCR|ONE zgodnej z 
harmonogramem i zakresem przekazanym w raporcie bieżący nr 2/2019. Z kolei, jak już wcześniej 
Emitent informował, dalsza realizacja drugiego kluczowego dla Emitenta celu (rozwój i komercjalizacja 
systemu BacterOMIC) wymaga pozyskania dodatkowego finansowania. Zgodnie z raportem nr 
15/2019 Bacteromic sp. z o.o. pozyskał już pozytywną rekomendację do dofinansowania w ramach 
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europejskiego programu Horyzont 2020 w kwocie 1,93 mln EUR na rozwój systemu BacterOMIC. 
Potrzeby kapitałowe związane z pozyskaniem wkładu własnego do grantu oraz pokryciem niezbędnych 
kosztów, których nie będzie można uznać za kwalifikowane zgodnie z umową, Emitent określił 
na 5 mln PLN. 

Podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki 

W konsekwencji podjętej przez Emitenta decyzji o warunkowym rozszerzeniu modelu rozwoju 
projektów realizowanych przez Scope Fluidics podjęty został szereg działań zmierzających do 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.  

W dniu 13 listopada 2019 r. Emitent ujawnił opóźnioną informację poufną o uzgodnieniu z Total FIZ 
wstępnych warunków brzegowych transakcji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (raport 
bieżący ESPI 23/2019 z dnia 13.11.2019r.) tj. emisję do 231.540 nowych akcji Spółki i skierowania 
oferty ich objęcia do Total FIZ. Wcześniej Total FIZ ma sprzedać część swoich akcji Spółki, tj. do 
170.772 akcji Spółki, jednak nie więcej niż ok. 73,75% akcji, które mają zostać wyemitowane w związku 
z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w ramach transakcji procesu 
przyśpieszonej budowy książki popytu (ABB). Cena sprzedaży akcji Spółki przez Total FIZ ma być taka 
sama jak cena emisyjna nowych akcji i ma zostać ustalona w wyniku przeprowadzania ABB. Środki 
pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na warunkowe rozszerzenie modelu rozwoju projektów oraz 
sfinansowanie dalszego rozwoju projektu BacterOMIC. 

W dniu 13 listopada 2019 r. zawarto warunkową umowę zobowiązującą do objęcia akcji Emitenta w 
ramach podwyższenia kapitału zakładowego. Emitent zawarł z TOTAL Fundusz Inwestycyjny 
Zamknięty („TOTAL FIZ”) warunkową umowę zobowiązującą do objęcia akcji w ramach podwyższenia 
kapitału zakładowego Emitenta („Umowa”). W ramach Umowy Emitent zobowiązał się zaoferować 
TOTAL FIZ objęcie, a TOTAL FIZ zobowiązał się objąć do 231.540 (dwieście trzydzieści jeden tysięcy 
pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 złotych każda w 
zamian za wkład pieniężny. Umowa zawiera standardowe zapewnienia i oświadczenia obu stron.  Przed 
objęciem nowych akcji Emitenta TOTAL FIZ zamierza przeprowadzić proces przyspieszonej budowy 
księgi popytu i sprzedać część posiadanego przez siebie pakietu akcji Emitenta (do 170.772 akcji 
Emitenta). TOTAL FIZ zamierza skierować ofertę nabycia tych akcji wyłącznie do wybranych 
inwestorów, których liczba nie przekroczy 149, w tym do akcjonariuszy Emitenta, którzy będą posiadać 
akcje Emitenta w liczbie reprezentującej więcej niż 0,5% kapitału zakładowego Emitenta w dniu 
rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, na którym będą poddane pod głosowanie uchwały 
m.in. ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Emitenta, a także ws. upoważnienia zarządu Emitenta do m.in. ustalenia ceny emisyjnej 
akcji i złożenia oferty objęcia nowych akcji TOTAL FIZ, i którzy zarejestrują swoje akcje na tym walnym 
zgromadzeniu lub którzy przedstawią dokument potwierdzający, że dany akcjonariusz był 
akcjonariuszem Emitenta w dniu rejestracji uczestnictwa na tym walnym zgromadzeniu. Szczegółowe 
założenia przedmiotowej umowy zostały opisane w raporcie bieżącym ESPI 24/2019 z dnia 
13 listopada 2019 r. 

W dniu 10 grudnia 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Głównym 
przedmiotem obrad było podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie 
Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
(„GPW”) oraz zmiany Statutu. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 
Spółki, opublikowana została raportem bieżącym 12/2019 w dniu 10 grudnia 2019 r. 

W dniu 10 grudnia 2019 r. rozpoczęto (ESPI 33/2019) i zakończono proces budowania przyspieszonej 
książki popytu (ABB) przez akcjonariusza Spółki (ESPI 34/2019). W ramach ABB cena sprzedaży jednej 
akcji Spółki ustalona została na poziomie 60 zł, a liczba akcji Spółki sprzedawanych przez Akcjonariusza 
ustalona została na poziomie 170.772, co stanowi ok. 7,37% w kapitale zakładowym Spółki, oraz ok. 
7,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

W dniu 13 grudnia 2019 r. Emitent zawarł z TOTAL FIZ z siedzibą w Warszawie („TOTAL FIZ”) umowę 
objęcia w drodze subskrypcji prywatnej 231.540 akcji serii F, po cenie emisyjnej wynoszącej 60 zł za 
jedną akcję, w związku ze skierowaną do TOTAL FIZ ofertą objęcia w podwyższonym kapitale 
zakładowym Emitenta 231.540 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć grosz) każda, tj. o 



  Raport za IV kwartał 2020 r. 

 

20 

 

łącznej wartości nominalnej 23.154 przeprowadzoną na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2019 roku, w sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w 
całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu w 
Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz zmiany Statutu (treść tej uchwały została przekazana 
w raporcie bieżącym EBI nr  12/2019 oraz jej przyjęciem przez TOTAL FIZ. Łączna cena emisyjna 
objętych akcji serii F wynosi 13.892.400 zł. Zawarcie umowy objęcia akcji serii F nastąpiło po 
spełnieniu się wszystkich warunków, które zostały wskazane w raporcie bieżącym Emitenta nr 
24/2019. (raport bieżący ESPI 35/2019). 

W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii F, w ramach której subskrybowano i należycie opłacono 
231.540 akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, kapitał zakładowy wzrósł do wartości 254 
694,00 zł.  

Cena emisyjna za jedną akcję wyniosła 60,00 zł. Łączna cena emisyjna za wszystkie akcje serii F 
wyniosła 13 892 400,00 zł. Cena za akcje serii F została opłacona wkładem pieniężnym na rachunek 
bankowy Emitenta 13.12.2019 r. Raport bieżący nr ESPI 14/2019 w sprawie zakończenie subskrypcji 
prywatnej akcji serii F opublikowany został w dniu 13 grudnia 2019 r. 

W wyniku podwyższenia kapitału Spółki zmieniony został również Statut spółki, którego tekst jednolity 
został przyjęty przez Rade Nadzorczą w dniu 16 grudnia 2019 r. 

Raport bieżący nr EBI 15/2019 o tytule: Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego, 
dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu 
Spółki został opublikowany w dniu 16 grudnia 2019 r. 

Rejestracja przez Sąd zmiany statutu i kapitału zakładowego Spółki została opublikowana raportem 
bieżącym ESPI nr 1/2020 w dniu 7 stycznia 2020 r. 
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Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu BacterOMIC w ramach programu Horyzont 2020 – 
SME Instrument; Fazy 2 („Dofinansowanie”), o czym Spółka poinformowała w komunikacie nr 
20/2019 z 29.10.2019 r. 

Projekt pt. „Intelligence for precision therapies against antimicrobial resistance: The first diagnostic 
panel that probes all the clinically relevant antibiotics at once” został rekomendowany do 
dofinansowania przez Komisję Europejską, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 
15/2019 z 25.07.2019 r.  

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie Bacteromic sp. z o.o., spółka zależna Scope 
Fluidics, pozyska dofinansowanie z programu SME Instrument w ramach Horyzontu 2020, w kwocie 
1,927 mln EUR. Kwota ta pokryje 70% kosztów kwalifikowanych, niezbędnych do realizacji Projektu, 
obejmujących m.in. wydatki związane z kontynuacją prac rozwojowych nad systemem BacterOMIC, 
przygotowaniem systemu do produkcji, przeprowadzeniem walidacji klinicznej oraz przygotowaniem do 
komercjalizacji. 

Poszerzenie grona Komitetu Doradczego o nowych członków 

Komitet Doradczy jest ciałem, które wspomaga Zarząd Spółki w jej dalszym rozwoju, a także zapewnia 
transfer najnowszego know-how medyczno-technologicznego.  

Z dniem 15 listopada 2019 r. do Komitetu Doradczego dołączył prof. David Weitz, który w 
szczególności wesprze Spółkę swoim doświadczeniem zakresie tworzenia rewolucyjnych rozwiązań w 
sektorze lifescience i technik mikroprzepływowych (raport bieżący nr 25/2019 z 15.11.2019). 

David Weitz, Profesor fizyki na Universytecie Harvarda, jest jednym z najczęściej cytowanych fizyków 
na świecie, zajmuje się fizyką miękkiej materii, polimerami oraz mikrofluidyką. Stworzył wiele 
nowoczesnych technologii, w tym istotnie przyczynił się do stworzenia technologii sekwencjonowania 
pojedynczych komórek. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy dla przemysłu oraz w środowisku 
akademickim. Zasiadał w radach doradczych wielu firm przemysłowych, jest współzałożycielem 20 
startupów technologicznych, w tym w obszarze life sciences oraz diagnostyki medycznej. 

Z dniem 22 listopada 2019 r. do Komitetu Doradczego dołączył prof. Wilhelm Huck, który wesprze 
Spółkę w rozwoju technologicznym projektów w obszarze life-science (raport bieżący nr 26/2019 z 
22.11.2019). 

Prof. Wilhelm Huck prowadził badania podoktoranckie na Uniwersytecie Harvarda w USA, był 
dyrektorem instytutu na Cambridge University w Anglii. Obecnie jest szefem grupy badawczej na 
Uniwersytecie Radboud w Holandii. Prof. Huck współpracuje z wieloma partnerami przemysłowymi, 
jest również współzałożycielem firmy biotechnologicznej Sphere Fluidics z siedzibą w Cambridge, która 
oferuje mikroprzeplywowe stacje do izolowania komórek produkujących przeciwciała, oraz jest 
członkiem Rady Doradczej Australijskiego Instytutu Bioinżynierii i Nanotechnologii.  

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Curiosity Diagnostics sp. z o.o. 

W dniu 5 grudnia Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego spółki 
Curiosity Diagnostics sp. z o.o. o 6 000 zł tj. z poziomu 8 100 000 zł do poziomu 8 094 000 zł. 
Obniżenie kapitału stanowiło konsekwencję przymusowego umorzenia udziałów mniejszościowych 
udziałowców w spółce. W wyniku tych działań, od dnia 5 grudnia 2019 r. Scope Fluidics posiada 100% 
udziałów w Curiosity Diagnostics sp. o.o. tj. spółce celowej w ramach której rozwijany jest system 
PCR|ONE. 

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów dotyczących uzyskania międzynarodowej ochrony 
patentowej wynalazków opracowanych dla systemu BacterOMIC 

W październiku 2019 r. Bacteromic sp. z o.o. - spółka zależna od Emitenta podpisała z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) umowy o dofinansowanie projektów: „Uzyskanie 
międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku Metoda wykrywania szybkiego wzrostu bakterii” 
oraz „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazków Chip mikroprzepływowy 
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oraz Segment inkubacyjny”. Projekty realizowane są w ramach działań mających na celu rozwój 
i komercjalizację systemu diagnostycznego BacterOMIC. 

Zgodnie z zawartymi umowami, maksymalna wysokość dofinansowania obu projektów wynosi 
ok. 550 tys. zł, co stanowi 50% szacowanych wydatków kwalifikowanych uzyskania ochrony prawnej 
wynalazków na terenie Europy oraz w USA i Chinach. Okres kwalifikowalności wydatków dla obu 
projektów trwa do 31.12.2023. 

W ocenie Zarządu Emitenta, przedmiotowe dofinansowanie pozwoli na ustanowienie szerszej 
i skuteczniejszej międzynarodowej ochrony patentowej. Emitent wielokrotnie zaznaczał, że ochrona 
własności przemysłowej, w szczególności o zasięgu międzynarodowym, jest bardzo istotna z punktu 
widzenia powodzenia komercjalizacji i budowania wartości systemu BacterOMIC. 

Portfolio patentowe – wybrane zagadnienia 

Spółka Curiosity Diagnostics sp. z o.o., spółka zależna Scope Fluidics S.A., powzięła informację, 
że 18 grudnia 2019 r. został przyznany patent europejski dla wynalazku pt. ,,Device for simultaneous 
and uniform thermal cycling of samples and uses thereof" (,,Urządzenie do jednoczesnego i jednolitego 
cyklicznego zmieniania temperatury próbek i jego zastosowania"), unikalnego modułu w systemie 
PCR|ONE. Od tej daty rozpoczął się, trwający 3 miesiące, proces walidacji patentu w szeregu krajów - 
stron Konwencji o patencie europejskim. Informacja o warunkowym przyznaniu ww. patentu była 
przedmiotem raportu bieżącego ESPI 9/2019 z dnia 2.07.2019 r. 

W listopadzie 2019 r. dla tego wynalazku zostało także złożone europejskie zgłoszenie wydzielone, 
które ma na celu uzyskanie szerszego zakresu ochrony, tj. uzyskanie patentu dla większej ilości 
wariantów wynalazku. Patent na ww. moduł analizatora PCR|ONE został już przyznany w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki. Informacja w przedmiotowej sprawie została opublikowana raportem 
bieżącym nr 2/2017 z 25.08.2017r. Curiosity kontynuuje działania zmierzające do uzyskania patentu 
na ww. rozwiązanie, obowiązującego również na terenie Chin. 

Spółka Curiosity Diagnostics sp. z o.o. została także poinformowana, że 15 października 2019 r. 
Europejski Urząd Patentowy wydał warunkową decyzję o przyznaniu patentu dla wynalazku ,,Method 
and system for isolation of nucleic acids" (,,Sposób i system do izolacji kwasów nukleinowych"). 
Warunkiem przyznania patentu jest wniesienie przez Zgłaszającego - Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. - 
tłumaczeń i opłat w terminie do 25 lutego 2020 r. Wynalazek ten nie jest bezpośrednio związany 
z rozwiązaniami stosowanymi w aktualnej wersji systemu PCR|ONE. 

Ponadto Spółka Curiosity Diagnostics sp. z o.o. złożyła nowe europejskie zgłoszenie patentowe 
dotyczące metod biologii molekularnej służących identyfikacji wirulentnych szczepów Clostridium 
difficile. 

Analiza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2019 r.  

W IV kwartale 2019 roku Grupa wygenerowała stratę netto w kwocie 2,2 mln PLN. Strata netto była 
bezpośrednio  związana  z  ponoszeniem  istotnych  kosztów  operacyjnych  przy  jednoczesnym  braku 
przychodów z działalności. W związku z tym, że od stycznia 2019 r. zasadnicza część wydatków na 
wynagrodzenia z pochodnymi, usługi i materiały dla projektu PCR|ONE uwzględniana jest w 
długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych kosztów (buduje wartość aktywa i nie jest 
uwzględniana w rachunku wyników),  największą  pozycją  kosztów  były usługi obce, które wyniosły 
2,8 mln PLN i stanowiły 39% wszystkich kosztów okresu. W 2019 roku w pozostałych przychodach 
operacyjnych uwzględniona została  dotacja do projektu Bacteromic w wysokości 1,1 mln PLN.  
W IV kwartale Grupa zarejestrowała także wpływy dotacji zaliczkowej do projektu Bacteromic oraz 
dotacji do prac rozwojowych w ramach projektu PCR|ONE na łączną kwotę 4,8 mln PLN. Kwota ta jest 
uwzględniona w pozycji inne wpływy finansowe z działalności finansowej w rachunku przepływów 
pieniężnych. 

Na  dzień  31 grudnia 2019  r.  suma  bilansowa  Grupy  wyniosła  27,1  mln  PLN  i  zwiększyła  się  o 
13,2 mln PLN  w porównaniu  z  dniem  31 grudnia  2018  r.  Stan  środków  pieniężnych  zwiększył  się 
o 9,6 mln PLN w porównaniu do poprzedniego okresu i wyniósł na dzień sprawozdawczy 18,3 mln PLN, 
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co stanowiło 67% wartości sumy bilansowej. Na długoterminowe  rozliczenia  międzyokresowe,  które  
wyniosły  5,9  mln  PLN,  składały  się  nakłady na trwające procesy ochrony patentowej oraz nakłady 
na budowę aktywa projektu PCR|ONE. 

Na  koniec  IV  kwartału  2019  r.  kapitały  własne  Grupy  wyniosły  20,3 mln  PLN  i  stanowiły  75%  
sumy bilansowej. Rozliczenia międzyokresowe wyniosły 5,0 mln PLN i składały się na nie otrzymane 
dofinansowanie na wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych oraz dotacja do wydatków na 
prace rozwojowe projektu PCR|ONE. 

6. STANOWISKO EMITENTA ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI 
ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW 
W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE 
KWARTALNYM  

Nie dotyczy. Emitent nie publikował prognoz finansowych. 

 

7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 
HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI DOTYCZĄCY INFORMACJI, 
O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 
DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU  

Grupa Scope Fluidics pracuje nad następującymi systemami diagnostycznymi: 

 PCR|ONE – system diagnostyczny, konkurencyjny wobec istniejących na rynku pod kątem 
szybkości i kompleksowości analiz, przeprowadzający amplifikację i detekcję materiału 
genetycznego patogenów bakteryjnych i wirusowych. System ten będzie umożliwiał 
rozpoznawanie do kilkudziesięciu patogenów w ciągu kilkunastu minut od pobrania próbki. 
Spółka celowa, która rozwija system to Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. 

 BacterOMIC – system ten będzie nowoczesną platformą oznaczania lekowrażliwości bakterii 
(AST). System będzie dostarczał pełen obraz AST wraz z identyfikacją mechanizmów oporności. 
Dzięki rewolucyjnej konstrukcji chipa system BacterOMIC będzie umożliwiał w pełni 
automatyczne określenie lekowrażliwości drobnoustrojów na wszystkie antybiotyki zalecane 
w rekomendacjach CLSI i EUCAST. Spółka celowa, która rozwija system 
to Bacteromic Sp. z o.o. 

Realizacja kolejnych etapów prac badawczo-rozwojowych to mapa drogowa do osiągnięcia etapu 
rejestracji i certyfikacji ww. systemów. Dopuszczenie systemów do komercyjnego obrotu to moment, 
kiedy planujemy sprzedaż udziałów w spółkach celowych na rzecz globalnych producentów urządzeń 
diagnostycznych.  

System diagnostyczny PCR|ONE – opis działań zrealizowanych w IV kwartale 2019 

W IV kwartale 2019 r. prowadzone były prace w ramach piątego etapu prac nad projektem rozwoju i 
komercjalizacji systemu PCR|ONE. 

Druga tura testów prewalidacyjnych 

Na początku listopada zakończona została druga tura testów prewalidacyjnych systemu PCR|ONE 
przeprowadzonych w laboratorium mikrobiologicznym firmy ALAB laboratoria sp. z o.o.  

Przeprowadzenie testów miało na celu sprawdzenie oddanego w czerwcu 2019 r., zoptymalizowanego 
systemu PCR|ONE. Optymalizacja obejmowała zmiany elementów architektury jednorazowego 
kartridża, reakcji biochemicznych, oraz analizatora. Zoptymalizowana wersja została w lipcu bieżącego 
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roku przetestowana wewnętrznie, w laboratoriach Scope Fluidics, na prawie stu szczepach gronkowca 
złocistego, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2019. 

Testy w laboratoriach ALAB miały na celu potwierdzenie parametrów badania na próbkach klinicznych 
oraz w docelowych warunkach pracy systemu PCR|ONE w laboratorium diagnostyki medycznej. 
Badania polegały na przeprowadzeniu testów z wymazów nosowych pacjentów, pod kątem obecności 
gronkowca złocistego oraz jego lekoopornych wariantów. Testy wykonywane były na systemie 
PCR|ONE, oraz tradycyjną metodą hodowli bakterii na szalkach i z systemu GeneXpert, który jest 
obecny na rynku od 2006.go roku i stanowi bezpośrednie odniesienie konkurencyjne dla systemu 
PCR|ONE. 

Uzyskane wyniki potwierdziły skuteczność kliniczną systemu PCR|ONE, z parametrami oznaczenia 
podobnymi do standardów rynkowych i w zakresie wymagań klinicznych. Wyniki te potwierdziły 
również zasadność oraz skuteczność wprowadzonych zmian w systemie PCR|ONE względem wersji 
systemu, testowanej w ALAB laboratoria w 3/4 kwartale 2018.go roku. W szczególności, poziom 
zarówno czułości jak i specyficzność został podniesiony do ponad 90%. Znacznie podniesiono też 
efektywność systemu, tj. odsetek testów generujących poprawny wynik, z 75,4% raportowanych w 
2018 roku do 91,7% obecnie. Wyniki przeprowadzonych testów prewalidacyjnych zostały szczegółowo 
opisane w raporcie bieżącym nr 21/2019 z 07.11.2019. 

Uruchomienie linii produkcyjnej 

W listopadzie 2019 r. uruchomiona została własna, półautomatyczna linia produkcyjna, która umożliwia 
samodzielną produkcję chipów PCR|ONE, o czym Spółka poinformowała w komunikacie nr 29/2019 z 
29.11.2019r. Infrastruktura przygotowana została również do niskoskalowej produkcji analizatorów 
PCR|ONE. 
W pierwszej kolejności linia produkcyjna wykorzystywana będzie do produkcji chipów PCR|ONE – 
pierwsze partie chipów zostały już wyprodukowane w ramach testowania linii.  

Zakładana wydajność linii produkcyjnej umożliwi samodzielnie wyprodukowanie chipów oraz 
analizatorów PCR|ONE w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań przedrejestracyjnych, 
wymaganych w procesie certyfikacji i rejestracji systemu w EU. Przygotowana przestrzeń produkcyjna 
charakteryzuje się podwyższoną czystością oraz możliwością kontrolowania warunków środowiska 
produkcji. Podwyższona czystość związana jest z ograniczoną liczbą zanieczyszczeń mechanicznych 
oraz zanieczyszczeń DNA znajdujących się w środowisku produkcji. Uruchomiona linia produkcyjna 
stanowi istotny krok na drodze do walidacji procesu produkcyjnego, która jest warunkiem rozpoczęcia 
właściwych klinicznych testów przedrejestracyjnych planowanych na pierwszą połowę 2020 r. 

Ponadto, w ramach działań przygotowujących Curiosity do kolejnych etapów w projekcie PCR|ONE 
zrealizowano następujące działania:  

 Curiosity kontynuuje prace nad portfolio patentowym chroniącym system PCR|ONE oraz 
przygotowuje nowe zgłoszenia patentowe dot. architektury chipa mikroprzepływowego, 

 kontynuowano także prace w zakresie przygotowania do uzyskania certyfikatów koniecznych do 
wprowadzenia analizatora PCR|ONE na rynek. Trwało wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością w 
obszarach związanych projektowaniem, produkcją, zakupami, kontrolą dostawców, kontrolą jakości 
przed przystąpieniem do produkcji zgodnie z normą (ISO 13485 System Zarządzania Jakością dla 
Wyrobów Medycznych) oraz analizą ryzyka (ISO 14971 Standard Zarządzania Ryzykiem dla 
Wyrobów Medycznych). 
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System diagnostyczny BacterOMIC – opis działań zrealizowanych w IV kwartale 2019 

W IV kwartale 2019 r. zakończony został etap „Uzyskanie gotowości do industrializacji systemu oraz 
opracowanie projektu linii F&S”. (raport ESPI nr 5/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.) 

Głównym celem prac zrealizowanych na tym etapie było zaprojektowanie komponentów systemu 
BacterOMIC w wersji umożlwiającej rozpoczęcie jego industrializacji. Cel ten został osiągnięty. 
Opracowano projekt nowej wersji chipa, przygotowano projekt linii produkcyjnej do jego wytwarzania 
tj. linii F&S umożliwiającej nakrapianie wszystkich substancji wykorzystywanych w pierwszym 
planowanym panelu diagnostycznym oraz stworzono zoptymalizowane projekty napełniarki i 
analizatora współpracującego ze zmienionym chipem. Przeprowadzona została także druga seria 
testów prewalidacyjnych systemu. 

W ramach czwartego etapu zrealizowano następujące istotne działania: 

1. Zoptymalizowano konstrukcję chipa poprzez: 
 zaprojektowanie chipa z zaimplementowanym nowym sposobem przechowywania oraz 

uwalniania płynu do separacji komór inkubacyjnych; 
 zmianę głębokości kanałów doprowadzających próbkę do komór inkubacyjnych w celu 

poprawy jakości sygnału wzrostu bakterii. 

2. Zaprojektowano oraz stworzono dokumentację wykonawczą napełniarki obsługującej 
zoptymalizowaną wersję chipa. 

3. Zaprojektowano oraz stworzono dokumentację wykonawczą analizatora obsługującego 
zoptymalizowaną wersję chipa. 

4. Przygotowano projekt wykonawczy linii F&S umożliwiającej nakrapianie wszystkich substancji 
wykorzystywanych w pierwszym planowanym panelu diagnostycznym dla zoptymalizowanej wersji 
chipa, w którym kluczowym elementem jest zakupiony system dozujący antybiotyki, o wysokiej 
wydajności i precyzji, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej kontroli jakości. Użyteczność ww. 
systemu dozującego została potwierdzona testami z wykorzystaniem szczepów referencyjnych 
i klinicznych. 

5. W laboratorium mikrobiologicznym Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc przeprowadzone zostały testy 
systemu BacterOMIC. Podczas testu przeanalizowano 89 szczepów klinicznych, co przekłada się na 
ponad tysiąc niezależnych oznaczeń AST. System BacterOMIC ocenił lekowrażliwość 
drobnoustrojów zgodnie z oznaczeniem systemu Vitek2 w ponad 90% przypadków, co pozwala na 
stwierdzenie poprawność działania tak procedur przygotowania kartridży jak i analizy danych. 
Informacja o rezultatach testów przeprowadzonych w laboratorium mikrobiologicznym Instytutu 
Gruźlicy i Chorób Płuc publikowana była w dniu 27.11.2019 r. raportem bieżącym nr 28/2019. 

 

8. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA DOTYCZĄCE 
PODEJMOWANYCH INICJATYW NASTAWIONYCH 
NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH 
W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI 

Z uwagi na fakt, iż całość działalności Grupy Kapitałowej Emitenta związana jest prowadzeniem prac 
badawczo-rozwojowych nad aktualnie rozwijanymi projektami (systemy diagnostyczne PCR|ONE 
oraz BacterOMIC), informacje o postępach prac nad innowacjami opisane zostały w pkt. 7 powyżej. 
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9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM 
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI  

Scope Fluidics S.A. (jednostka dominująca) na dzień sporządzenia raportu (14.02.2020 r.) posiadała 
dwie spółki zależne – Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. oraz Bacteromic Sp. z o.o. Są to spółki celowe 
powołane do rozwoju systemów diagnostycznych. Curiosity Diagnostics Sp. z o. o. rozwija system 
PCR|ONE. Bacteromic Sp. z o. o. rozwija system BacterOMIC. 

W 2012 roku powołano do życia spółkę Curiosity Diagnostics Sp. z o. o. Emitent posiada 100% 
udziałów w spółce Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. oraz taki sam udział w całkowitej liczbie głosów na 
zgromadzeniu wspólników tej spółki. 

Dane finansowe Curiosity Diagnostics Sp. z o. o. na 31.12.2019 r. przedstawiały się następująco 
(dane w tys. PLN): 

Kapitał 
zakładowy 

Zysk/strata 
netto 

Wartość 
aktywów 

Wartość rezerw  
i zobowiązań 

Wartość przychodów 
ze sprzedaży 

8 094 -848 6 912 3 395 0 

W marcu 2017 r. powołano do życia spółkę Bacteromic Sp. z o. o., w której Emitent posiada 100% 
udziału w kapitale podstawowym. Bacteromic Sp. z o.o. rozpoczęła działalność operacyjną 
w maju 2017 r.  

Dane finansowe Bacteromic Sp. z o. o. na 31.12.2019 r. przedstawiały się następująco 
(dane w tys. PLN): 

Kapitał 
zakładowy 

Zysk/strata 
netto 

Wartość 
aktywów 

Wartość rezerw  
i zobowiązań 

Wartość przychodów 
ze sprzedaży 

1 505 -1 657 2 255 3 307 0 

10. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA 
SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBRANE 
DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ  

Nie dotyczy. Na dzień 31 grudnia 2019 r. Grupa Kapitałowa Emitenta nie posiadała jednostek 
podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
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11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU, ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA 
RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU  

Na dzień sporządzenia raportu (14.02.2020 r.), wg informacji posiadanych przez Spółkę, struktura 
akcjonariatu Spółki kształtuje się następująco: 

L.P. AKCJONARIUSZ LICZBA 
AKCJI 

LICZBA 
GŁOSÓW 

UDZIAŁ W 
KAPITALE 

ZAKŁADOWYM 
(%) 

UDZIAŁ W 
OGÓLNEJ 

LICZBIE 
GŁOSÓW (%) 

1. TOTAL FIZ 668.449 668.449 26,25% 26,25% 

2. Piotr Garstecki 374.924 374.924 14,72% 14,72% 

3. Marcin Izydorzak 366.355 366.355 14,38% 14,38% 

4. Esaliens TFI* 161.105* 161.105* 6,33%* 6,33%* 

5. Pozostali 976.107 976.107 38,32% 38,32% 

 RAZEM 2.546.940 2.546.940 100% 100% 

*-  24 stycznia 2020 r. Emitent otrzymał od ESALIENS TFI S.A., działającego w imieniu i na rzecz 
Esaliens Senior FIO oraz innych zarządzanych funduszy inwestycyjnych, o sprzedaży części akcji 
posiadanych przez Esaliens Senior FIO, wraz z jednoczesną informacją, iż w zakresie wszystkich 
funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ESALIENS TFI S.A. posiadają one nadal powyżej 5% 
głosów. (raport bieżący ESPI 8/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.) Prezentowany w powyższej tabeli stan 
posiadania akcji Emitenta przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ESALIENS TFI S.A. 
odzwierciedla aktualny stan wiedzy Emitenta w przedmiotowym zakresie. 

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ 
EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY  

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r. przez Emitenta: 

 zatrudnienie w osobach:       4 osób 
 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:   3,5 etatu 

Stan zatrudnienia na 31.12.2019 r.  w Grupie: 

 zatrudnienie w osobach:       37 osób 
 zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:   33,93 etatów 

 


