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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
Szymon Ruta

Rada Nadzorcza

Robert Przytuła – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Chądzyński
Robert Hołyst
Andrzej Hopko
Piotr Michalski

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy w wysokości 230.405 zł, w całości opłacony,
na który składa się:
2.304.050 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

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,
specjalistami w swoich branżach, jak również zatrudniając wykwalifikowanych menedżerów
odpowiedzialnych za rozwój biznesowy.
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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 01.01.2018 R. DO 31.03.2018 R.
(DANE W PLN)

SKONSOLIDOWANY BILANS

31.03.2018

31.03.2017

Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
3. Inne wartości niematerialne i prawne
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
1. Wartość firmy - jednostki zależne
III. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
c. Urządzenia techniczne i maszyny
d. Środki transportu
IV. Należności długoterminowe
3. Od pozostałych jednostek
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
2. Od pozostałych jednostek
b. Z tytułu podatków, dotacji, ZUS
c. Inne
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
c. Środki pieniężne
- W kasie i w banku
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

5 430 468,99
45 702,47
45 702,47
3 785 516,70
3 785 516,70
444 206,72
444 206,72
444 206,72
0,00
61 869,00
61 869,00
1 093 174,10
1 093 174,10
12 702 207,69
666 382,45
666 382,45
628 723,36
37 659,09
12 003 882,94
12 003 882,94
12 003 882,94
12 003 882,94
31 942,30

5 212 120,12
10 805,41
10 805,41
3 996 763,94
3 996 763,94
289 607,90
289 607,90
286 875,31
2 732,59
0,00
0,00
914 942,87
914 942,87
2 453 484,21
233 329,08
233 329,08
223 139,92
10 189,16
2 215 916,70
2 215 916,70
2 215 916,70
2 215 916,70
4 238,43

Aktywa razem

18 132 676,68

7 665 604,33

4

Raport za I kwartał 2018 r.

SKONSOLIDOWANY BILANS
A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
B Kapitały mniejszości
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Inne rezerwy na zobowiązania
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
ii. krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
ii. krótkoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
b) kredyty i pożyczki
2. Wobec pozostałych jednostek
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
i. do 12 miesięcy
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
IV. Rozliczenia międzyokresowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
ii. krótkoterminowe
Pasywa razem

31.03.2018

31.03.2017

16 649 510,68
230 405,00
27 977 111,00
-10 360 561,89
-1 197 443,43

4 634 642,61
137 000,00
12 597 495,51
-7 157 616,30
-942 236,60

3 623,29

0,00

1 483 166,00
423 480,12
313 301,36
313 301,36
110 178,76
110 178,76
653 709,57
0,00
0,00
653 709,57
249 265,72
249 265,72

3 030 961,72
292 152,20
181 973,44
181 973,44
110 178,76
110 178,76
2 325 721,49
2 001 315,07
2 001 315,07
324 406,42
76 343,83
76 343,83

195 086,00
209 357,85
405 976,31
405 976,31
405 976,31

131 783,04
116 279,55
413 088,03
413 088,03
413 088,03

18 132 676,68

7 665 604,33
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

- emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
C. Strata ze sprzedaży
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
II. Odsetki
V. Inne
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
IV. Inne
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
O. Zysk (strata) brutto
R. Zyski (straty) mniejszości
S. Zysk (strata) netto

01.01.201831.03.2018
1 561 963,98
38 153,99
204 748,83
336 417,43
64 319,07
784 501,56
126 677,48

01.01.201731.03.2017
889 515,14
28 618,56
43 337,52
162 212,97
7 005,03
566 184,20
80 131,67

48 351,15

38 232,54

7 145,62
-1 561 963,98
415 920,34

2 025,19
-889 515,14
0,00

50 000,00
364 116,34
1 804,00
52 042,73
52 042,73
-1 198 086,37
1 284,46
1284,46
1 284,46
641,52
0,00
641,52
-1 197 443,43
-1 197 443,43
-247,05
-1 197 443,43

0,00
0,00
3 395,89
51 911,12
51 911,12
-941 426,26
717,44
717,44
0,00
1 527,78
1 315,07
212,71
-942 236,60
-942 236,60
-56 534,20
-942 236,60
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
I. Zysk / (strata) netto
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
10. Inne korekty

01.01.201831.03.2018

01.01.201731.03.2017

-1 197 443,43
-121 714,43
90 065,11
0,00
-50 000,00
169 103,20
30 000,00
-155 084,84

-942 236,60
99 722,40
80 529,68
1 315,07
0,00
119 838,44
0,00
-14 904,19

235 594,90
-77 276,46
-364 116,34

4 019,18
-91 075,78
0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy
2. Kredyty i pożyczki
4. Inne wpływy finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-1 319 157,86

-842 514,20

50 000,00

0,00

50 000,00
-157 484,12

0,00
0,00

-157 484,12

0,00

-107 484,12

0,00

364 116,34
0,00
364 116,34
364 116,34

2 014 268,91
2 000 000,00
14 268,91
2 014 268,91

D. Przepływy pieniężne netto razem
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu

-1 062 525,64
-1 062 525,64
13 066 408,58
12 003 882,94

1 171 754,71
1 171 754,71
1 044 161,99
2 215 916,70
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01.01.201831.03.2018

01.01.201731.03.2017

17 827 126,83

5 576 879,21

17 827 126,83

5 576 879,21

230 405,00
230 405,00

137 000,00
137 000,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
okresu

27 977 111,00

12 597 495,51

27 977 111,00

12 597 495,51

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia starty z ubiegłego okresu do pokrycia
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

-7 157 616,30

-3 638 037,96

-3 202 945,59
-10 360 561,89
-10 360 561,89

-3 638 037,96
-7 157 616,30
-7 157 616,30

-1 197 443,43
16 649 510,68

-942 236,60
4 634 642,61

16 649 510,68

4 634 642,61

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM
KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

9. Wynik netto
b) strata netto
II. Kapitał (fundusz własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
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3.

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI SCOPE FLUIDICS S.A.
ZA OKRES OD 01.01.2018 R. DO 31.03.2018 R. (DANE W PLN)

AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
3. Inne wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe
c. Urządzenia techniczne i maszyny
d. Środki transportu
III. Należności długoterminowe
3. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. W jednostkach powiązanych
- Udziały i akcje
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
2. Od pozostałych jednostek
b. Z tytułu podatków, dotacji, ZUS
c. Inne
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
b. W jednostkach powiązanych
- Udzielone pożyczki
c. Środki pieniężne
- W kasie i w banku
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

31.03.2018

31.03.2017

15 171 902,29
202,47
202,47
222 677,60
222 677,60
222 677,60
0,00
61 869,00
61 869,00
14 756 152,40
14 756 152,40
14 756 152,40
14 756 152,40
131 000,82
131 000,82

7 112 381,08
10 805,41
10 805,41
224 821,22
224 821,22
224 694,22
127,00
0,00
0,00
6 751 152,40
6 751 152,40
6 751 152,40
6 751 152,40
125 602,05
125 602,05

8 154 887,02
429 245,45
429 245,45
410 310,84
18 934,61
7 621 513,35
7 621 513,35
5 190 094,25
5 190 094,25
2 431 419,10
2 431 419,10
104 128,22

4 652 006,48
50 172,81
50 172,81
42 794,87
7 377,94
4 598 014,71
4 598 014,71
2 784 795,62
2 784 795,62
1 813 219,09
1 813 219,09
3 818,96

23 326 789,31

11 764 387,56
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PASYWA

31.03.2018

31.03.2017

A. Kapitały własne
I. Kapitał podstawowy
II. Kapitał zapasowy
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Strata netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Inne rezerwy na zobowiązania
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
ii. krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
ii. krótkoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
b) inne
2. Wobec pozostałych jednostek
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
i. do 12 miesięcy
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych
świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
IV. Rozliczenia międzyokresowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
ii. krótkoterminowe

22 903 954,58
230 405,00
27 977 111,00
-5 020 421,13
-283 140,29
422 834,73
161 134,79
50 956,03
50 956,03
110 178,76
110 178,76
179 844,63
0,00
0,00
179 844,63
97 789,66
97 789,66

9 266 288,92
137 000,00
12 597 495,51
-2 906 398,60
-561 807,99
2 498 098,64
227 123,29
116 944,53
116 944,53
110 178,76
110 178,76
2 189 120,04
2 001 315,07
2 001 315,07
187 804,97
26 859,38
26 859,38

42 462,98
39 591,99
81 855,31
81 855,31
81 855,31

82 797,45
78 148,14
81 855,31
81 855,31
81 855,31

Pasywa razem

23 326 789,31

11 764 387,56
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01.01.201831.03.2018
399 744,81
20 633,69
57 337,01
138 424,90
7 304,18
151 331,47
19 129,48

01.01.201731.03.2017
586 661,31
24 391,20
16 768,47
131 359,86
6 292,44
352 917,13
53 289,04

6 960,18

24 504,92

VII. Pozostałe koszty rodzajowe
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
trwałych
III. Inne przychody operacyjne

5 584,08
-399 744,81
51 626,02

1 643,17
-586 661,31
0,00

50 000,00
1 626,02

0,00
0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
II. Odsetki
H. Koszty finansowe
I. Odsetki
IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)

-348 118,79
65 344,73
65 344,73
366,23
0,00
366,23
-283 140,29
-283 140,29

-586 661,31
26 243,06
26 243,06
1 389,74
1 315,07
74,67
-561 807,99
-561 807,99

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

- emerytalne

11
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
I. Zysk / (strata) netto
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu należności
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
III. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy
2. Kredyty i pożyczki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
D. Przepływy pieniężne netto razem
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu

01.01.201831.03.2018

01.01.201731.03.2017

-283 140,29
-230 966,79
20 633,69
-64 060,28
-50 000,00
29 012,85
-74 385,56

-561 807,99
94 957,79
24 391,20
1 315,07
0,00
74 833,53
-1 958,74

-208,18
-91 959,31

-4 962,26
1 338,99

-514 107,08

-466 850,20

50 000,00

0,00

50 000,00
-8 366 264,60

0,00
0,00

-66 264,60
-8 300 000,00
-8 300 000,00

0,00
0,00
0,00

-8 316 264,60

0,00

0,00
0,00
0,00
-8 830 371,68
-8 830 371,68
11 261 790,78
2 431 419,10

2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 533 149,80
1 533 149,80
3 064 864,91
4 598 014,71
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01.01.201831.03.2018

01.01.201731.03.2017

23 187 094,87

9 828 096,91

23 187 094,87

9 828 096,91

230 405,00
230 405,00

137 000,00
137 000,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec
okresu

27 977 111,00

12 597 495,51

27 977 111,00

12 597 495,51

8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zwiększenie (z tytułu)

-2 906 398,60

-1 244 153,57

-2 114 022,53
-5 020 421,13
-5 020 421,13

-1 662 245,03
-2 906 398,60
-2 906 398,60

-283 140,29
22 903 954,58

-561 807,99
9 266 288,92

22 903 954,58

9 266 288,92

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
korektach
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

- przeniesienia starty zpoprzedniego okresu do pokrycia
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
b) strata netto
II. Kapitał (fundusz własny na koniec okresu (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
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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 20 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
ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii.

przewidywań,

przychodami

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:
środki transportu

10% - 30%
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:
15
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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
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

stopnia

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

Podpisanie listu intencyjnego z ALAB laboratoria
Spółka podpisała list intencyjny z ALAB laboratoria - jedną z największych ogólnopolskich sieci
laboratoriów diagnostycznych. Intencją stron jest nawiązanie współpracy w celu usprawnienia procesu
industrializacji oraz rynkowej walidacji funkcjonowania kluczowych projektów firmy, w szczególności
systemu PCR|ONE. Współpraca przy walidacji systemu PCR|ONE będzie miała na celu potwierdzenie
jego funkcjonalności oraz przewag wobec istniejących na rynku urządzeń.
Spółka poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z ALAB laboratoria raportem bieżącym ESPI nr
2/2018 z 16 stycznia 2018 r.
Informacje z zakresu budowy portfolio patentowego
W ramach budowy portfolio patentowego w projekcie PCR|ONE została rozpoczęta faza regionalna
przed EPO oraz faza krajowa w USA międzynarodowego zgłoszenia patentowego "Method and system
for isolation of nucleic acids". Spółka Curiosity Diagnostics uzyskała również kolejny patent, w Korei
Południowej, na rozwiązanie w zakresie oznaczeń cyfrowych.
Spółka Bacteromic zgłosiła do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej dwa
wynalazki dotyczące kluczowego elementu systemu - chipa mikroprzepływowego do testów
mikrobiologicznych opracowanego w ramach projektu.
Podwyższenie kapitału w spółkach celowych
Spółka nabyła 160.000 udziałów o wartości nominalnej 8.000.000 zł w spółce Curiosity Diagnostics Sp.
z o.o. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 8.000.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone przez
spółkę celową na pokrycie wydatków koniecznych dla realizacji projektu PCR|ONE oraz spłatę
pożyczek udzielonych dotychczas przez Scope Fluidics. Do dnia sporządzenia raportu uchwała o
podwyższeniu kapitału Spółki nie została jeszcze zarejestrowana w KRS.
Podpisanie umowy z audytorem
5 lutego 2018 r. Spółka podpisała umowę z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sp.k. w celu przeprowadzenia badań rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Scope Fluidics
S.A. za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia
2019 r. oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Scope Fluidics
za lata obrotowe kończące się odpowiednio 31 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2018 r. oraz 31 grudnia
2019 r.
KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. wpisana jest na listę firm audytorskich pod
numerem 3546. Spółka poinformowała o podpisaniu umowy z audytorem raportem bieżącym EBI nr
2/2018 z 5 lutego 2018 r.
Analiza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za I kwartał 2018 r.
Na dzień 31 marca 2018 r. suma bilansowa Grupy wyniosła 18,1 mln PLN i zwiększyła się
o 10,5 mln PLN w porównaniu z dniem 31 marca 2017 r. Stan środków pieniężnych zwiększył się
w związku z wpływami z emisji akcji serii C i wyniósł na dzień sprawozdawczy 12,0 mln PLN. Wartość
firmy jednostek podporządkowanych wyniosła 3,8 mln PLN i stanowiła 21% sumy bilansowej.
Na długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, które wyniosły 1,0 mln PLN, składały się nakłady
na trwające procesy ochrony patentowej.
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Na koniec I kwartału 2018 r. kapitały własne Grupy wyniosły 16,6 mln PLN i stanowiły 92% sumy
bilansowej. Rozliczenia międzyokresowe wyniosły 0,4 mln PLN i stanowiły otrzymane dofinansowanie
na wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych.
W I kwartale 2018 roku Grupa wygenerowała stratę netto w kwocie 1,2 mln PLN. Strata netto była
bezpośrednio związana z ponoszeniem istotnych kosztów operacyjnych przy jednoczesnym braku
przychodów z działalności. W pozostałych przychodach operacyjnych uwzględniona została otrzymana
zaliczka dotacji do projektu PCR|ONE w wysokości 364 tys. PLN. Największą pozycją kosztów były
wynagrodzenia, które wyniosły 0,8 mln PLN i stanowiły 49% wszystkich kosztów okresu.
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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 umożliwiać
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
W pierwszym kwartale 2018 roku na końcowym etapie były prace związane z projektowaniem i
eksperymentalną weryfikacją działania wszystkich rodzajów reakcji PCR planowanych w panelu
Clostridium. W tym okresie prowadzono badania mające na celu wyznaczenie limitów detekcji dla
wszystkich rodzajów reakcji oraz przeprowadzano testy krzyżowe mające na celu wykazanie
specyficzności dla wszystkich testowanych DNA izolowanych z organizmów mogących
współwystępować z C. difficile. Zgodnie z harmonogramem kontynuowane były prace nad
automatyczną izolacją DNA z C. difficile. Ponadto kontynuowano prace nad udoskonaleniem
konstrukcji zaworu wysokociśnieniowego w panelu MRSA, m.in. w celu jego dostosowania do
technologii wytwarzania seryjnego.
W związku z terminowym (IV kwartał 2017 r.) osiągnięciem kamienia milowego w projekcie PCR ONE
wyemitowanych zostało 20 akcji fantomowych dla osób zaangażowanych w rozwój projektu PCR ONE.
Na dzień 31.03.2018 r. wyemitowane zostały łącznie 172 akcje fantomowe (z dostępnych 500 szt.).
System diagnostyczny BacterOMIC
W pierwszym kwartale 2018 roku zespół BacterOMIC, zgodnie z harmonogramem, zakończył
realizację etapu projektu „Uruchomienie prototypu i pilotażowej linii napełniania i zamykania paneli
(F&S)”. Spółka poinformowała o zakończeniu tego etapu projektu raportem bieżącym ESPI
nr 3/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
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W ramach etapu:








opracowano prototyp analizatora BacterOMIC służącego kompleksowemu oznaczaniu
antybiogramów,
opracowano prototyp urządzenia do wypełniania jednorazowych paneli testowych,
wykonującego w sposób automatyczny pełną procedurę wypełniania mikrokomór
inkubacyjnych próbką (zawiesiną bakterii) oraz rozdzielania mikrokomór olejem,
opracowano prototypy paneli zawierających 128 i 640 segmentów inkubacyjnych; z
wyprzedzeniem harmonogramu wypracowano wypraski do ww. paneli metodą wtrysku
wysokociśnieniowego, czyli docelową metodą produkcji,
opracowano procedurę wytwarzania paneli, obejmującą wszystkie etapy, od wytwarzania
komponentów, przez nakładanie odczynników, spajanie, sterylizację oraz kontrolę jakości,
opracowano automatyczne metody wykrywania wzrostu bakterii, porównywania tempa
wzrostu pomiędzy segmentami o różnej zawartości antybiotyku oraz wyznaczania
minimalnych stężeń hamujących,
wykonano ograniczoną liczbę testów systemu w wyznaczaniu poziomów minimalnego
stężenia hamującego (MIC). Wyniki te potwierdzają funkcjonalną gotowość systemu do
prowadzenia badań nad antybiotykowrażliwością,
zakończono prace nad dwoma wnioskami patentowymi, chroniącymi konstrukcję
jednorazowych paneli testowych; wnioski patentowe zostały zgłoszone do Urzędu
Patentowego RP.
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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.

9.

OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ,
JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

ZE

WSKAZANIEM

Scope Fluidics S.A. (jednostka dominująca) na dzień sporządzenia raportu (14.05.2018 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 Diagnositcs Sp. z o. o. Po zarejestrowaniu w KRS
uchwały o podwyższeniu kapitału spółki (patrz pkt 5) Emitent będzie posiadał 99,9% 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 31.03.2018 r. przedstawiały się następująco
(dane w tys. PLN):
Kapitał
zakładowy
100,0

Zysk/strata
netto
- 333,9

Wartość
aktywów
10 240,0

Wartość rezerw
Wartość przychodów
i zobowiązań
ze sprzedaży
5 343,7
0,00

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 31.03.2018 r. przedstawiały się następująco
(dane w tys. PLN):
Kapitał
zakładowy

Zysk/strata
netto
5,0

-528,5

Wartość
aktywów
802,1

Wartość rezerw
i zobowiązań
982,3

Wartość przychodów
ze sprzedaży
0,00

10. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA
SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBRANE
DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ
Nie dotyczy. Na dzień 31 marca 2018 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 (14.05.2018 r.) 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

578.831

578.831

25,12%

25,12%

2.

Piotr Garstecki

373.591

373.591

16,21%

16,21%

3.

Marcin Izydorzak

361.458

361.458

15,69%

15,69%

4.

Esaliens TFI

162.305

162.305

7,04%

7,04%

5.

Pozostali

827.865

827.865

35,93%

35,93%

RAZEM

2.304.050

2.304.050

100%

100%

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Stan zatrudnienia na 31.03.2018 r. przez Emitenta:



zatrudnienie w osobach:
zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:

4 osoby
3,25 etatu

Stan zatrudnienia na 31.03.2018 r. w Grupie:



zatrudnienie w osobach:
zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:

33 osób
25,58 etatów
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