
Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. („Spółka”) z oceny: 

1) Sprawozdania Zarządu z działalności Scope Fluidics S.A. za okres od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2021 r. oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego Scope 

Fluidics S.A. sporządzonego na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.,  

2) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Scope Fluidics S.A. za okres 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Grupy kapitałowej Scope Fluidics S.A. sporządzonego na dzień i za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz  

3) wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty wygenerowanej przez Spółkę 

w roku obrotowym 2021. 

 

1. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień 

niezależnego biegłego rewidenta postanowiła pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu 

z działalności Scope Fluidics S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Scope Fluidics S.A. sporządzone na dzień i za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym. 

− W 2021 roku Spółka wygenerowała stratę na poziomie 5 065 tys. zł.  

− Koszty ogółem wyniosły 5 414 tys. zł, z tego koszty działalności operacyjnej  

3 996 tys. zł, koszty finansowe 1 418 tys. zł oraz pozostałe koszty operacyjne   

0 tys.  zł. 

− Aktywa Spółki na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 78 552 tys. zł, z czego aktywa trwałe 

10 885 tys.  zł, co stanowiło 14 % sumy aktywów.  

− Aktywa netto Spółki wyniosły 52 332 tys. zł. 

 

2. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień 

niezależnego biegłego rewidenta postanowiła pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu 

z działalności Grupy kapitałowej Scope Fluidics S.A. za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 2021 r. oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej 

Scope Fluidics S.A. sporządzone na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r., 

jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 

− W 2021 roku Grupa wygenerowała stratę na poziomie 16 635 tys. zł.  

− Koszty działalności operacyjnej wyniosły 10 748 tys. zł, koszty finansowe  

1 483 tys. zł oraz pozostałe koszty operacyjne 43 tys. zł. 

− Aktywa Grupy na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 52 733 tys. zł, w tym środki pieniężne 

18 910 tys.  zł (w tym 821 tys. zł to środki pieniężne Curiosity Diagnostics 

uwzględnione w pozycji Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży) 

co stanowiło 36 % sumy aktywów oraz aktywa trwałe 7 035 tys. zł, co stanowiło 13 

% sumy aktywów.  

− Aktywa netto Grupy wyniosły 14 582 tys. zł. 

 



3. Rada Nadzorcza, po analizie wniosku Zarządu Scope Fluidics S.A. jako zgodnego z celami 

biznesowymi Spółki postawiła pozytywnie ocenić wniosek Zarządu, co do sposobu 

pokrycia straty wygenerowanej Spółki Scope Fluidics S.A. w roku obrotowym 2021 

w kwocie 5 065 tys. zł z zysków z kolejnych lat obrotowych. 

Strata osiągnięta przez Spółkę w roku 2021 jest efektem ponoszonych kosztów w sytuacji 

równoczesnego braku przychodów. Zgodnie z publicznie przedstawianą przez Zarząd 

koncepcją biznesową Spółki i jej grupy kapitałowej, planowanym źródłem przychodów 

Spółki będą środki pochodzące ze sprzedaży udziałów w spółkach celowych tj. Curiosity 

Diagnostics sp. z o.o. oraz Bacteromic sp. z o.o. Przychody z tego tytułu Spółka planuje 

osiągnąć w roku 2022 oraz w kolejnych. 

 

 

 

 

Pisemna ocena sytuacji Scope Fluidics S.A. („Spółka”) z uwzględnieniem oceny systemu 
kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki 

Biorąc pod uwagę stan gotówki posiadany przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową, uwzględniając 
fakt podpisanej umowy o udzielenie finansowania przez Europejski Bank Inwestycyjny, 
uwzględniając przebieg i aktualny stan rozmów związanych z transakcją sprzedaży Curiosity 
Diagnostics sp. z o.o., uwzględniając ocenę systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz 
system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza ocenia sytuację Spółki jako 
dobrą.  

Rada Nadzorcza podkreśla, iż działania podejmowane przez Zarząd są adekwatne 
do innowacyjnego charakteru prowadzonej działalności, wielkości zatrudnienia w Grupie, skali 
ponoszonych wydatków i zgodnego z modelem biznesowym braku przychodów na tym etapie. 
Ryzyka działalności Scope Fluidics S.A. oraz jej grupy kapitałowej, określone w Sprawozdaniu 
Zarządu z działalności Scope Fluidics S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r., odnoszą 
się w głównej mierze do: (i) przebiegu procesu sprzedaży Curiosity Diagnostics sp. z o.o., w tym 
czasu jego trwania, warunków, które zostaną potencjalnie wynegocjowane czy realizacji 
milestone’ów z potencjalnej umowy sprzedaży, (ii) przebiegu prac badawczo-rozwojowych, 
niepowodzenia spełnienia wymogów prawnych wprowadzenia produktu do obrotu oraz 
wydłużenia procesu certyfikacji paneli po 26 maja 2022 r., (iii) współpracy z ośrodkami 
badawczymi w zakresie badań klinicznych i Programu Early Access, oraz (iv) braku dodatnich 
wyników finansowych. 



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za 2021 

W okresie obrotowym członkami Rady Nadzorczej Spółki byli: 

• Robert Przytuła - przewodniczący Rady Nadzorczej  cały okres 

• Andrzej Chądzyński – członek Rady Nadzorczej  cały okres 

• Robert Hołyst - członek Rady Nadzorczej   cały okres  

• Piotr Michalski - członek Rady Nadzorczej   do 7 października 2021 r. 

• Patryk Mikucki - członek Rady Nadzorczej   cały okres 

• Karolina Radziszewska – członek Rady Nadzorczej  od 7 grudnia 2021 r. 

W roku 2021 Rada Nadzorcza podjęła 24 uchwały m.in. w sprawie: 

− zatwierdzenia Planu Finansowego Grupy Scope Fluidics na okres 2021Q4-2022Q3 

− udzielenia zgody na zawarcie umowy warrantowej z EBI 

− wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek dla spółek zależnych oraz obejmowania udziałów 
w podwyższonych kapitałach tych podmiotów, 

− przyjęcia polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, procedury 
wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki w zakresie 
świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, 

− zaprzestania przez Radę Nadzorczą in corpore pełnienia funkcji Komitetu Audytu 
i powołanie członków Komitetu Audytu, 

− ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu Scope Fluidics S.A. po przyjęciu przez 
Walne Zgromadzenie polityki wynagrodzeń. 

Ponadto Rada Nadzorcza cyklicznie: 

− dokonywała analizy przebiegu projektów PCR|ONE oraz BacterOMIC, 

− monitorowała sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej, 

− monitorowała przebieg procesu komercjalizacji projektu PCR|ONE  

− monitorowała istotne zdarzenia i potencjalne ryzyka dot. Spółki i Grupy Kapitałowej, 

− analizowała przebieg realizacji obowiązków informacyjnych przez Zarząd Spółki 

 

 


