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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 231.540 zł, w całości opłacony,
na który składa się:
2.315.400 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.

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 30.09.2019 R.
(DANE W PLN)

S KONS OLIDOWANY BILANS
A. 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. Ś rodki trwałe
c. Urządzenia techniczne i maszyny
III. Naleznoś ci długoterminowe
3. Od pozos tałych jednos tek
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
2. Od pozos tałych jednos tek
b. Z tytułu podatków, dotacji, ZUS
c. Inne
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finans owe
c. Ś rodki pieniężne
- W kasie i w banku
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres owe
AKTYWA RAZEM

30.09.2019

30.09.2018

6 587 706,75
19 082,50
19 082,50
1 775 007,28
1 775 007,28
471 346,05
471 346,05
471 346,05
77 438,00
77 438,00
4 244 832,92
4 244 832,92
5 469 122,11
1 389 228,41
1 389 228,41
361 002,27
1 028 226,14
4 063 268,01
4 063 268,01
4 063 268,01
4 063 268,01
16 625,69

4 358 549,51
26 000,00
26 000,00
2 631 638,80
2 631 638,80
370 095,86
370 095,86
370 095,86
61 869,00
61 869,00
1 268 945,85
1 268 945,85
10 800 804,42
645 048,19
645 048,19
170 256,74
474 791,45
10 138 790,38
10 138 790,38
10 138 790,38
10 138 790,38
16 965,85

12 056 828,86

15 159 353,93
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S KONS OLIDOWANY BILANS c.d.
A. Kapitał (fundus z) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapas owy
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
B. Kapitał mniejszości
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Inne rezerwy na zobowiązania
2. R ezerwa na ś wiadczenia emerytalne i podobne
ii. krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
ii. krótkoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
2. Wobec pozos tałych jednostek
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoś ci:
i. do 12 miesięcy
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
IV. Rozliczenia międzyokres owe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
i. długoterminowe
PAS YWA RAZE M

30.09.2019

30.09.2018

8 790 713,11
231 540,00
27 977 111,00
-15 403 499,53
-4 014 438,36

13 751 981,96
230 405,00
27 977 111,00
-11 330 209,90
-3 125 324,14

374,54

4 625,56

3 266 115,75
368 706,27
258 527,51
258 527,51
110 178,76
110 178,76
1 095 333,70
1 095 333,70
456 781,69
456 781,69
312 597,73
325 954,28
1 802 075,78
1 802 075,78
1 802 075,78

1 407 371,97
363 702,61
253 523,85
253 523,85
110 178,76
110 178,76
512 096,69
512 096,69
86 050,83
86 050,83
221 900,40
204 145,46
531 572,67
531 572,67
531 572,67

12 056 828,86

15 159 353,93
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S KONS OLIDOWANY RACHUNEK ZYS KÓW I S TRAT
A. Przychody netto ze s przedaży i zrównane z nimi
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. Zysk (s trata) ze s przedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zys k z tytułu rozchodu niefinans owych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozos tałe 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
IV. Inne
J . Zysk (strata) z działalnoś ci gospodarczej (F+G-H+/-I)
N. Zysk (s trata) brutto (J -K+L+/-M)
R . Zyski (straty) mniejszości
S . Zys k (strata) netto (N-O-P+/-R)
S KONS OLIDOWANY RACHUNE K PR ZEPŁYWÓW PIENIE ŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalnoś ci operacyjnej
I. Zysk / (strata) netto
II. Korekty razem:
1. Amortyzacja
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalnoś ci operacyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalnoś ci 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 działalnoś ci inwestycyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalnoś ci finansowej
I. Wpływy
4. Inne wpływy finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalnoś ci finansowej
D. Przepływy pieniężne netto razem
E. Bilansowa zmiana s tanu środków pieniężnych
F. Ś rodki pieniężne na początek okresu
G. Ś rodki pieniężne na koniec okresu

01.07.201930.09.2019
0,00
1 324 792,89
39 261,81
130 690,22
518 819,04
15 490,99
429 987,34
92 989,34

01.07.201830.09.2018
0,00
1 438 313,30
48 674,92
146 583,86
305 998,28
3 678,97
791 742,42
134 358,05

01.01.201930.09.2019
0,00
3 647 023,65
110 337,88
241 046,60
1 543 913,08
24 881,79
1 294 477,19
210 644,46

01.01.201830.09.2018
0,00
4 237 724,44
129 324,60
519 329,27
806 163,92
78 065,22
2 307 426,33
359 346,91

40 601,21

63 016,23

120 737,12

172 118,82

97 554,15
-1 324 792,89
3 032,96
0,00
2 017,74
1 015,22
208 693,94
208 693,94
-1 530 453,87
3 835,54
3 664,89
170,65
962,02
962,02
-1 527 776,61
-1 527 776,61
-16,35
-1 527 776,61

7 276,80
-1 438 313,30
514 758,26
13 437,90
501 320,36
0,00
200 121,37
200 121,37
-1 123 676,41
1 470,61
1 470,61
0,00
3 520,87
3 520,87
-1 125 726,67
-1 125 726,67
-578,10
-1 125 726,67

221 722,65
-3 647 023,65
283 250,17
0,00
282 152,93
1 097,24
656 953,90
656 953,90
-4 020 727,38
10 408,89
10 212,63
196,26
3 923,61
3 923,61
-4 014 438,36
-4 014 438,36
-62,53
-4 014 438,36

38 068,19
-4 237 724,44
1 717 733,06
63 437,90
1 653 715,14
580,02
606 793,05
606 793,05
-3 126 784,43
6 715,18
6 715,18
0,00
5 254,89
5 254,89
-3 125 324,14
-3 125 324,14
-953,93
-3 125 324,14

01.07.201930.09.2019

01.07.201830.09.2018

01.01.201930.09.2019

01.01.201830.09.2018

-1 527 776,61
-861 382,63
240 840,10
0,00
-50 942,41
0,00
-79 465,13

-1 125 726,67
-219 751,92
282 832,42
-10 911,88
-37 899,56
0,00
179 936,51

-4 014 438,36
-2 179 333,85
758 469,46
0,00
75 105,91
0,00
-196 889,77

-3 125 324,14
-709 945,34
736 625,85
-60 911,88
109 325,69
30 000,00
230 375,15

339 214,58
-636 533,46
-674 496,31
-2 389 159,24

18 813,83
-269 418,78
-383 104,46
-1 345 478,59

682 890,53
-1 609 376,58
-1 889 533,40
-6 193 772,21

74 154,74
-827 934,09
-1 001 580,80
-3 835 269,48

0,00

15 154,60

0,00

64 000,00

0,00
-275 015,26

15 154,60
0,00

0,00
-310 078,84

64 000,00
-157 929,52

-275 015,26
-275 015,26

0,00
15 154,60

-310 078,84
-310 078,84

-157 929,52
-93 929,52

674 496,31
674 496,31
674 496,31
-1 989 678,19
-1 989 678,19
6 052 946,20
4 063 268,01

383 104,46
383 104,46
383 104,46
-947 219,53
-947 219,53
11 086 009,91
10 138 790,38

1 889 533,40
1 889 533,40
1 889 533,40
-4 614 317,65
-4 614 317,65
8 677 585,66
4 063 268,01

1 001 580,80
1 001 580,80
1 001 580,80
-2 927 618,20
-2 927 618,20
13 066 408,58
10 138 790,38
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ZES TAWIENIE ZMIAN W S KONS OLIDOWANYM KAPITALE
WŁAS NYM
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po
1. Kapitał (fundus z) podstawowy na początek okresu
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
4. Kapitał (fundus z) zapas owy na początek okresu
4.2. S tan kapitału (fundus zu) zapasowego na koniec okresu
8.4. S trata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zwięks zenie (z tytułu)
- przeniesienia starty z ubiegłego okresu do pokrycia
8.6. S trata z lat ubiegłych na koniec okres u
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
9. Wynik netto
b) strata netto
II. Kapitał (fundusz własny na koniec okres u (BZ)
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)

01.07.201930.09.2019

01.07.201830.09.2018

01.01.201930.09.2019

01.01.201830.09.2018

10 318 489,72
10 318 489,72

10 318 489,72
10 318 489,72

12 805 151,47
12 805 151,47

16 877 306,10
16 877 306,10

230 405,00
230 405,00

230 405,00
230 405,00

230 405,00
230 405,00

230 405,00
230 405,00

27 977 111,00
27 977 111,00

27 977 111,00
27 977 111,00

27 977 111,00
27 977 111,00

27 977 111,00
27 977 111,00

-12 916 837,78

-10 648 526,16

-11 330 209,90

-7 157 616,30

-2 486 661,75
-15 403 499,53
-15 403 499,53

-681 683,74
-11 330 209,90
-11 330 209,90

-4 073 289,63
-15 403 499,53
-15 403 499,53

-4 172 593,60
-11 330 209,90
-11 330 209,90

-1 527 776,61
8 790 713,11

-1 125 726,67
13 751 981,96

-4 014 438,36
8 790 713,11

-3 125 324,14
13 751 981,96

8 790 713,11

13 751 981,96

8 790 713,11

13 751 981,96
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3.

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI SCOPE FLUIDICS S.A.
ZA OKRES OD 01.01.2019 R. DO 30.09.2019 R. (DANE W PLN)

AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
3. Inne wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Ś rodki trwałe
c. Urządzenia techniczne i maszyny
III. Naleznoś ci długoterminowe
3. Od pozos tałych jednos tek
IV. Inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a. W jednos tkach powiązanych
- Udziały i akcje
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
1. Od jednos tek powiązanych
a. Z tytułu dostaw
- Do 12 miesięcy
3. Należności od pozostałych jednostek
b. Z tytułu podatków, dotacji, ZUS
c. Inne
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finans owe
b. W jednos tkach powiązanych
- Udzielone pożyczki
c. Ś rodki pieniężne
- W kasie i w banku
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres owe
AKTYWA RAZEM

30.09.2019

30.09.2018

16 474 060,42
19 082,50
19 082,50
121 387,52
121 387,52
121 387,52
77 438,00
77 438,00
16 256 152,40
16 256 152,40
16 256 152,40
16 256 152,40
0,00
0,00

16 626 897,21
0,00
0,00
173 135,78
173 135,78
173 135,78
61 869,00
61 869,00
16 256 152,40
16 256 152,40
16 256 152,40
16 256 152,40
135 740,03
135 740,03

3 885 243,89
283 209,84
90 608,19
90 608,19
90 608,19
192 601,65
96 544,30
96 057,35
3 585 989,99
3 585 989,99
907 890,41
907 890,41
2 678 099,58
2 678 099,58
16 044,06

5 869 052,23
119 679,10
50 543,46
50 543,46
50 543,46
69 135,64
41 353,78
27 781,86
5 735 239,14
5 735 239,14
0,00
0,00
5 735 239,14
5 735 239,14
14 133,99

20 359 304,31

22 495 949,44
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PAS YWA

30.09.2019

30.09.2018

A. Kapitały własne
I. Kapitał podstawowy
II. Kapitał zapasowy
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. S trata netto
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Inne rezerwy na zobowiązania
2. R ezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
ii. krótkoterminowe
3. Pozostałe rezerwy
ii. krótkoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
2. Wobec pozostałych jednostek
d) z tytułu dostaw i us ług, 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
i. długoterminowe

19 956 913,17
231 540,00
27 977 111,00
-6 553 138,92
-1 698 598,91
402 391,14
137 694,44
27 515,68
27 515,68
110 178,76
110 178,76
264 696,70
264 696,70
148 959,55
148 959,55
46 813,46
68 923,69
0,00
0,00
0,00

22 130 454,25
230 405,00
27 977 111,00
-5 019 682,88
-1 057 378,87
365 495,19
144 347,92
34 169,16
34 169,16
110 178,76
110 178,76
139 291,96
139 291,96
38 056,73
38 056,73
50 314,94
50 920,29
81 855,31
81 855,31
81 855,31

PAS YWA RAZEM

20 359 304,31

22 495 949,44
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RACHUNEK ZYS KÓW I S TRAT
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
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. Zys k (S trata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zys k z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozos tałe koszty operacyjne
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalnoś ci operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finans owe
II. Ods etki
H. Koszty finansowe
IV. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)

01.07.201930.09.2019
0,00
683 227,05
18 206,51
70 750,76
307 196,77
10 755,00
153 363,09
37 332,49

01.07.201830.09.2018
0,00
506 341,17
26 687,15
10 481,38
169 448,99
1 442,70
242 177,65
55 664,86

01.01.201930.09.2019
0,00
1 715 975,60
56 255,77
128 451,36
830 583,28
14 615,13
426 640,80
71 753,50

01.01.201830.09.2018
0,00
1 227 513,66
67 735,26
91 310,66
407 972,97
9 581,77
535 990,10
87 587,14

11 439,21
85 622,43
-683 227,05
0,00
0,00
0,00
171,13
171,13
-683 398,18
9 147,13
9 172,74
26,76
26,76
-674 277,81
-674 277,81

16 265,77

28 274,47

32 759,29

438,44
-506 341,17
11 811,95
11 811,95
0,00
97,35
97,35
-494 626,57
1 470,61
1 470,61
2 749,83
2 749,83
-495 905,79
-495 905,79

187 675,76
-1 715 975,60
60,31
0,00
60,31
563,64
563,64
-1 716 478,93
17 906,78
17 906,78
26,76
26,76
-1 698 598,91
-1 698 598,91

27 335,76
-1 227 513,66
63 439,75
63 437,90
1,85
97,35
97,35
-1 163 976,56
110 056,54
110 056,54
3 458,85
3 458,85
-1 057 378,87
-1 057 378,87

10

Raport za III kwartał 2019 r.
01.07.201930.09.2019

01.07.201830.09.2018

01.01.201930.09.2019

01.01.201830.09.2018

-674 277,81
189 459,28
18 206,51
0,00
0,00
-8 006,14
49 962,44

-495 905,79
186 499,17
26 687,15
0,00
-11 811,88
-5 387,52
174 084,94

-1 698 598,91
-30 052,99
56 255,77
0,00
0,00
3 829,65
-225 517,57

-1 057 378,87
132 637,23
67 735,26
-73 966,03
-61 811,88
12 225,98
235 180,79

131 531,91
3 468,67
-5 704,11
-514 871,52

-7 258,76
10 185,24
0,00
-309 406,62

152 786,88
-9 517,31
-7 890,41
-1 758 704,89

-40 022,60
-6 704,29
0,00
-924 741,64

0,00

16 054,60

0,00

64 900,00

0,00
-650 000,00

16 054,60
0,00

0,00
-922 899,00

64 900,00
-9 566 710,00

0,00
0,00
0,00
-650 000,00
-650 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
16 054,60
0,00

-22 899,00
0,00
0,00
-900 000,00
-922 899,00

-66 710,00
-9 500 000,00
-9 500 000,00
0,00
-9 501 810,00

0,00
0,00
0,00
-1 156 902,70
-1 156 902,70
3 835 002,28
2 678 099,58

0,00
0,00
0,00
-293 352,02
-293 352,02
6 028 591,16
5 735 239,14

0,00
0,00
0,00
-2 651 550,90
-2 673 635,07
5 351 734,65
2 678 099,58

4 900 000,00
4 900 000,00
4 900 000,00
-5 526 551,64
-5 526 551,64
11 261 790,78
5 735 239,14

01.07.201930.09.2019

01.07.201830.09.2018

01.01.201930.09.2019

01.01.201830.09.2018

20 631 190,98
20 631 190,98

22 903 954,58
22 903 954,58

12 805 151,47
12 805 151,47

23 187 094,87
23 187 094,87

230 405,00
230 405,00

230 405,00
230 405,00

230 405,00
230 405,00

230 405,00
230 405,00

4. Kapitał (fundus z) zapasowy na początek okresu
4.2. S tan kapitału (funduszu) zapas owego na koniec okresu

27 977 111,00
27 977 111,00

27 977 111,00
27 977 111,00

27 977 111,00
27 977 111,00

27 977 111,00
27 977 111,00

8.4. S trata z lat ubiegłych na początek okresu
a) zwięks zenie (z tytułu)
- przeniesienia s tarty z ubiegłego okres u do pokrycia
8.6. S trata z lat ubiegłych na koniec okres u
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okres u

-5 528 817,82

-4 741 350,09

-5 019 682,88

-2 906 398,60

-1 024 321,10
-6 553 138,92
-6 553 138,92

-278 332,79
-5 019 682,88
-5 019 682,88

-1 533 456,04
-6 553 138,92
-6 553 138,92

-2 113 284,28
-5 019 682,88
-5 019 682,88

-674 277,81
19 956 913,17

-495 905,79
22 130 454,25

-1 698 598,91
19 956 913,17

-1 057 378,87
22 130 454,25

19 956 913,17

22 130 454,25

19 956 913,17

22 130 454,25

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIE NIĘŻNYCH
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności
I. Zysk / (s trata) 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
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
I. Wpływy
1. Zbycie wartoś ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
3. Na aktywa finans owe, w tym:
a) w jednos tkach powiązanych
9. Inne wydatki finans owe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwes tycyjnej
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finans owej
I. Wpływy
2. Kredyty i pożyczki
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finans owej
D. Przepływy pieniężne netto razem
E. Bilans owa zmiana stanu środków pieniężnych
F. Ś rodki pieniężne na początek okresu
G. Ś rodki pieniężne na koniec okresu
ZES TAWIE NIE ZMIAN W KAPITALE WŁAS NYM
I. Kapitał (fundusz) włas ny na początek okresu (BO)
I.a. Kapitał (fundusz) włas ny na początek okresu (BO), po
1. Kapitał (fundus z) pods tawowy na początek okres u
1.2. Kapitał (fundusz) pods tawowy na koniec okresu

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

11

Raport za III kwartał 2019 r.

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:
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:
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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

Uzyskanie przez projekt rozwijany w Bacteromic sp. o.o., spółce zależnej Scope Fluidics S.A,
rekomendacji do dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020 - SME Instrument
Projekt rozwijany przez spółkę zależną Bacteromic sp. z o.o. został zarekomendowany do
dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020 – SME Instrument; Fazy 2 („Dofinansowanie”), o
czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 15/2019 z 25.07.2019 r.
Projekt pt. „Intelligence for precision therapies against antimicrobial resistance: The first diagnostic
panel that probes all the clinically relevant antibiotics at once” został pozytywnie zweryfikowany przez
Komisję Europejską pod względem oceny wykonalności, merytorycznej oraz strategicznej, kwalifikując
się tym samym do uzyskania finansowania na jego realizację. Pozytywna weryfikacja oznacza, że, po
dopełnieniu kwestii formalno-administracyjnych i podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu tzw.
Grant Agreement z Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) Bacteromic sp.
z o.o. pozyska dofinansowanie w kwocie 1,927 mln EUR. Kwota ta pokryje 70% kosztów
kwalifikowanych, niezbędnych do realizacji projektu, obejmujących m.in. wydatki związane z
kontynuacją prac badawczo-rozwojowych nad systemem BacterOMIC, przygotowaniem systemu do
produkcji, przeprowadzeniem walidacji klinicznej oraz komercjalizacją.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29.10.2019 r., o czym Spółka poinformowała w
komunikacie nr 20/2019.
Wyrażenie przez AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o. zainteresowania wsparciem procesu rozwoju
systemu BacterOMIC
Bacteromic sp. z o.o., tj. spółka zależna Emitenta realizująca projekt rozwoju i komercjalizacji systemu
BacterOMIC, otrzymała od AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. niewiążący list, w którym
AstraZeneca Poland wyraziła duże zainteresowanie wspieraniem Bacteromic sp. z o.o. w ramach
rozwoju systemu BacterOMIC. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym nr 16/2019 z
30.07.2019 r.
AstraZeneca Pharma Poland to polskie przedstawicielstwo brytyjsko-szwedzkiej firmy farmaceutycznej
AstraZeneca plc – jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie, która dostarcza
nowoczesne leki na najpoważniejsze choroby stanowiące wyzwanie dla współczesnej medycyny.
Kluczowe znaczenie dla AstraZeneca ma działalność badawczo-rozwojowa, ponieważ badania kliniczne
są istotnym filarem jej innowacyjności. W Polsce firma jest obecna od ponad 20 lat. W 2011 r. firma
utworzyła w Warszawie globalne Centrum Operacyjne Badań Klinicznych jako pierwsze w tej części
Europy i obecnie jedno z sześciu na świecie.
W liście AstraZeneca Poland poinformowała, że postrzega system BacterOMIC (biorąc pod uwagę
stosowane rozwiązania wykorzystujące technologię mikroprzepływów) jako idealne narzędzie do
pomocy przy rozwoju nowych leków lub ich kombinacji. AstraZeneca Poland widzi również
zastosowanie systemu BacterOMIC do automatycznego testowania nowych leków wprowadzanych na
rynek.
Zgodnie z listem, AstraZeneca Poland deklaruje wsparcie w następujących obszarach:



konsultacje kompozycji anytbiotyków na panelu BacterOMIC oraz
testowanie systemu BacterOMIC pod kątem zastosowania go do rozwoju leków (zakładając
stosowną funkcjonalność systemu).
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W ocenie Spółki, zainteresowanie ze strony takiego podmiotu, jakim jest AstraZeneca Poland,
potwierdza innowacyjność i konkurencyjność rozwiązań, które wg aktualnych założeń system
BacterOMIC będzie oferował w przyszłości klientom. Ponadto świadczy to również o tym, że
komercyjna wersja systemu BacterOMIC może być przedmiotem zainteresowania wśród istotnych
graczy z branży farmaceutycznej.
Należy podkreślić, że list nie ma charakteru wiążącego i nie wynikają z niego żadne prawa ani
zobowiązania dla żadnego z podmiotów, tj. ani dla AstraZeneca Poland ani dla Bacteromic sp. z o.o. ani
dla Emitenta. W szczególności wystosowanie listu nie oznacza, że AstraZeneca Poland ostatecznie
udzieli przedmiotowego czy jakiekolwiek innego wsparcia dla Bacteromic sp. z o.o. lub innej spółki z
grupy kapitałowej Emitenta. Emitent zwraca również uwagę, że wsparcia, o którym mowa w liście, nie
należy rozumieć jako zaangażowania się w jakikolwiek sposób przez AstraZeneca Poland w proces
komercjalizacji systemu BacterOMIC.
Prezentacja systemu PCR|ONE oraz systemu BacterOMIC podczas AACC Annual Scientific Meeting
PCR|ONE i BacterOMIC, dwa innowacyjne systemy diagnostyki medycznej opracowane w grupie
Scope Fluidics S.A., zostały zaprezentowane potencjalnym nabywcom w dniach 4 – 8 sierpnia 2019 r.
podczas 71. edycji AACC Annual Scientific Meeting, największych na świecie targów i konferencji
diagnostycznej. Oba systemy diagnostyczne zostały zakwalifikowane do wąskiego grona
przełomowych technologii prezentowanych w ‘Strefie Innowacji’ – AACC Innovation Zone.
Udział w ww. konferencji był bardzo istotny z perspektywy prowadzonego procesu poszukiwania
nabywcy Curiosity Diagnostics tj. spółki celowej rozwijającej system PCR|ONE. Przeprowadzono szereg
spotkań informacyjnych z potencjalnymi nabywcami.
Wybór przez PARP do dofinansowania projektu dotyczącego uzyskania międzynarodowej ochrony
patentowej kartridża stosowanego w systemie PCR|ONE
Projekt realizowany przez Curiosity Diagnostics sp. z o.o., spółkę zależną Emitenta, pn. ,,Uzyskanie
międzynarodowej ochrony patentowej kartridża mikroprzepływowego do systemu diagnostyki
medycznej” został wybrany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP") do
dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, o czym spółka informowała
w raporcie bieżącym ESPI nr 18/2019 z 19.09.2019 r. Projekt realizowany jest w ramach działań
mających na celu rozwój i komercjalizację systemu diagnostycznego PCR|ONE.
Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana pod warunkiem dostarczenia przez Curiosity
Diagnostics odpowiednich dokumentów wskazanych przez PARP. Rekomendowana przez PARP
wysokość dofinansowania w ramach Projektu wynosi 349.000 PLN, co stanowi 50% szacowanych
kosztów uzyskania ochrony prawnej wynalazków na terenie krajów europejskich, USA i Chin.
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 PCR|ONE.
Portfolio patentowe – wybrane zagadnienia
Spółka Curiosity Diagnostics sp. z o.o., spółka zależna Scope Fluidics S.A., powzięła informację, że
Europejski Urząd Patentowy wydał warunkową decyzję o przyznaniu patentu europejskiego dla
zgłoszenia patentowego Curiosity Diagnostics zatytułowanego "Device for simultaneous and uniform
thermal cycling of samples and uses thereof", o czym Scope Fluidics poinformowała w raporcie
bieżącym nr 9/2019 z 02.07.2019 r. Zgodnie z procedurą, warunkiem przyznania patentu jest
akceptacja przez Curiosity tekstu zgłoszenia w kształcie przedłożonym przez Urząd oraz wniesienie
wymaganych tłumaczeń i opłat. Spełnienie powyższych warunków planowane jest na IV kwartał 2019
r.
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Patent, udzielony po spełnieniu powyższych warunków, oznacza dla Curiosity monopol na komercyjne
wykorzystanie unikalnego modułu, stanowiącego element analizatora PCR|ONE, dzięki któremu system
PCR|ONE umożliwia ultraszybkie przeprowadzenie łańcuchowej reakcji polimerazy na wielu próbkach
równocześnie. Jest to technologia kluczowa dla działania systemu PCR|ONE i uzyskania parametrów
wyróżniających go na tle konkurencji. W przypadku przyznania, patent będzie obowiązywał w
wybranych przez Curiosity państwach - stronach Konwencji o patencie europejskim.
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.
Analiza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2019 r.
W III kwartale 2019 roku Grupa wygenerowała stratę netto w kwocie 4,0 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 w III kwartale 2019 r. były usługi
obce które wyniosły 1,5 mln PLN i stanowiły 36% wszystkich kosztów okresu.
W III kwartale Grupa otrzymała kolejne transze dotacji w łącznej wysokości 674 tys. zł. Kwota ta jest
uwzględniona w pozycji inne wpływy finansowe z działalności finansowej w rachunku przepływów
pieniężnych.
Na dzień 30 września 2019 r. suma bilansowa Grupy wyniosła 12,1 mln PLN i zmniejszyła się
o 3,1 mln PLN w porównaniu z dniem 30 września 2018 r. Stan środków pieniężnych zmniejszył
się o 6,1 mln PLN w porównaniu do poprzedniego okresu i wyniósł na dzień sprawozdawczy 4,1 mln
PLN. Wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych wyniosła 4,2 mln PLN i stanowiła 35,2%
sumy bilansowej. Na tę kwotę składały się nakłady na trwające procesy ochrony patentowej oraz
nakłady na budowę aktywa projektu PCR|ONE. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
wyniosła 1,8 mln PLN i stanowiła 14 % sumy bilansowej.
Na koniec III kwartału 2019 r. kapitały własne Grupy wyniosły 8,8 mln PLN i stanowiły 72%
sumy bilansowej. Rozliczenia międzyokresowe wyniosły 1,8 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:
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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 III kwartale 2019
W toku prac nad rozwojem i komercjalizacją systemu PCR|ONE, przeprowadzone zostały pierwsze
wewnętrzne testy weryfikacyjne zoptymalizowanego panelu MRSA. Celem panelu MRSA jest
wykrywanie gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA). Testy zostały przeprowadzone w
ramach piątego etapu prac nad projektem rozwoju i komercjalizacji systemu PCR|ONE i stanowią
pierwszą fazę testów prewalidacyjnych.
Wszystkie testy wykonane zostały we w pełni automatycznej procedurze, na najnowszej wersji chipa
mikroprzepływowego, na trzech prototypowych analizatorach, przekazanych do użytku
laboratoryjnego po zakończeniu czwartego etapu „Uzyskanie gotowości do przeprowadzenia badań
przedrejestracyjnych”, którego zakończenie spółka ogłosiła 28 czerwca b.r.
W lipcu b.r. przetestowano szczepy bakteryjne różnego pochodzenia, w tym szczepy wzorcowe,
szczepy uzyskane od pacjentów szpitalnych oraz populacyjne. Przeprowadzono również ponad sto
testów na wymazach nosowych pochodzących od ochotników. Wyniki uzyskane na systemie PCR|ONE
porównywano z wynikami fenotypowymi uzyskanymi w testach szalkowych.
Przeprowadzono 89 testów na szczepach. Przetestowano 12 szczepów nie będących gronkowcem
złocistym, 33 szczepy MSSA (gronkowiec złocisty) oraz 44 szczepy MRSA (gronkowiec złocisty oporny
na metycylinę), uzyskując następujące wyniki:






Wszystkie szczepy zostały przez system PCR|ONE oznaczone prawidłowo pod względem
zaliczenia do gronkowców złocistych (77 prawidłowych wyników dodatnich i 12 prawidłowych
wyników ujemnych, brak nieprawidłowych oznaczeń).
Wykrycie oporności na metycylinę zakończyło się uzyskaniem 42 wyników prawdziwie
pozytywnych, 45 prawdziwie negatywnych oraz 2 fałszywie negatywnych. Wyników fałszywie
pozytywnych nie stwierdzono. Przekłada się to na 95,5% czułości i 100% specyficzności.
Wykrycie genu kodującego toksynę PVL było prawidłowe we wszystkich 3 przypadkach,
a prawidłowy wynik negatywny uzyskano w 77 testach. Nie stwierdzono nieprawidłowych
oznaczeń.

Przeprowadzono 112 testów na wymazach nosowych, uzyskując następujące wyniki:


W 48 przypadkach system PCR|ONE prawidłowo zidentyfikował obecne w wymazie bakterie
gronkowca złocistego, a w 57 przypadkach uzyskano potwierdzony szalkowo wynik negatywny.
W 3 przypadkach system PCR|ONE uzyskał wynik fałszywie pozytywny względem testu
szalkowego, również w 3 przypadkach uzyskany został wynik fałszywie negatywny. Przekłada się
to na 94,1% czułości i 95% specyficzności.
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Wykrycie gronkowca złocistego opornego na metycylinę (MRSA) uzyskano tylko w 1 próbce (wynik
prawidłowy, potwierdzony testem szalkowym). We wszystkich pozostałych 111 przypadkach
prawidłowo nie wykryto MRSA. Nie stwierdzono nieprawidłowych oznaczeń.
Wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych testów zostały opisane w raporcie bieżącym ESPI nr
17/2019 z 2.08.2019 r.
W III kwartale 2019 r. rozpoczęte zostały także testy prewalidacyjne systemu PCR|ONE w laboratorium
mikrobiologicznym firmy ALAB laboratoria sp. z o.o. zgodnie z umową, o podpisaniu której Spółka
informowała raportem bieżącym nr 7/2019.
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.
 rozpoczęte zostały prace adaptacyjne w budynku, gdzie zostanie uruchomiona linia do produkcji
pilotażowej systemu PCR|ONE. Działania te stanowią element kamienia milowego „5b)
Uruchomienie linii produkcyjnej” tj. samodzielne uruchomienie przez Spółkę produkcji chipów oraz
analizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań przedrejestracyjnych w warunkach
umożliwiających odpowiednią kontrolę czystości, wymaganą dla poprawnego przeprowadzenia
testów.
 kontynuowano 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 (ISO 13485: System Zarządzania Jakością dla
Wyrobów Medycznych) oraz analizą ryzyka (ISO 14971: Standard Zarządzania Ryzykiem dla
Wyrobów Medycznych). Zweryfikowano listę norm zharmonizowanych pod kątem mających
zastosowanie wymagań technicznych dotyczących wyrobu PCR|ONE.

System diagnostyczny BacterOMIC – opis działań zrealizowanych w III kwartale 2019
W III kwartale 2019 r. prowadzone były prace w ramach kamienia milowego: „Uzyskanie gotowości do
industrializacji systemu oraz opracowanie projektu linii F&S”. W ramach tych prac:








zakończono testy nowej wersji kartridża testujące: zmiany w układzie mikrofluidczynym oraz
nowy sposób wprowadzania płynu hydrofobowego („oleju”) służącego do separacji komór
hodowlanych
zatwierdzono projekt nowej wersji kartridża uwzględniający: zmiany w układzie
mikrofluidczynym oraz nowy sposób wprowadzania płynu hydrofobowego („oleju”) służącego
do separacji komór hodowlanych
zaprezentowano projekt na najważniejszej światowej konferencji urządzeń diagnostycznych –
AACC Annual Scientific Meeting 2019, jako półfinalistę konkursu Most Disruptive Technology
rozpoczęto prace nad projektem urządzenia do napełniania kartridży oraz analizatora w
wersjach współpracujących z nową wersją kartridża
dostosowano wcześniej wykorzystywane protokoły przygotowania antybiotyków do
współpracy z nowym urządzeniem dozującym
kontynuowano prace nad optymalizacją protokołów dozowania antybiotyków
kontynuowano prace nad użyciem metod uczenia maszynowego w klasyfikacji sygnałów z
eksperymentów.

Ponadto w lipcu b.r. w ramach prac nad systemem BacterOMIC, przeprowadzono ponad 100 testów na
szczepach referencyjnych oraz na szczepach klinicznych pochodzących z Queen Mary’s Hospital w
Londynie, z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Testy na 15 antybiotykach, z grup penicylin,
aminoglikozydów, fluorochinolonów, antagonistów kwasu foliowego, nitrofuranów, monobaktamów,
cefamycyn oraz cefalosporyn wykazały, wymaganą przez EUCAST oraz normy ISO, ponad 90%
zgodność z oznaczeniem referencyjnym, poszerzając panel uniwersalny Bacteromic.
Równolegle, potwierdzono zdolność systemu Bacteromic do oznaczania interakcji między
antybiotykami. Wytypowano 20 kombinacji antybiotyków mogących wykazywać synergie. Panele
20

Raport za III kwartał 2019 r.
oznaczające synergię między antybiotykami przetestowano na 12 opornych szczepach pochodzących z
banku szczepów Queen Mary’s Hospital. Wyniki wskazały synergii w 3 testowanych parach dla 3
szczepów klinicznych. Wyniki te potwierdzają unikalną dla systemu BacterOMIC, ofertę analizy synergii
pomiędzy wieloma parami antybiotyków w automatycznym teście.
Testy zostały przeprowadzone w ramach czwartego etapu prac nad projektem rozwoju i komercjalizacji
systemu BacterOMIC i stanowią przygotowanie do testów drugiej serii testów prewalidacyjnych.
Wyniki uzyskane podczas przeprowadzonych testów zostały opisane w raporcie bieżącym ESPI nr
17/2019 z 2.08.2019 r.

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 (13.11.2019 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. Emitent posiada 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 30.09.2019 r. przedstawiały się następująco
(dane w tys. PLN):
Kapitał
zakładowy
8 100

Zysk/strata
netto
-625

Wartość
aktywów
6 142

Wartość rezerw
i zobowiązań
2 396

Wartość przychodów
ze sprzedaży
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 30.09.2019 r. przedstawiały się następująco
(dane w tys. PLN):
Kapitał
zakładowy
1 505

Zysk/strata
netto
-1 036

Wartość
aktywów
1 035

Wartość rezerw
i zobowiązań
1 466

Wartość przychodów
ze sprzedaży
0

21

Raport za III kwartał 2019 r.

10. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA
SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I WYBRANE
DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ
Nie dotyczy. Na dzień 30 września 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 (13.11.2019 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 wraz
podmiotem zależnym
TTL1 sp. z o.o.

607.681

607.681

26,25%

26,25%

2.

Piotr Garstecki

373.591

373.591

16,14%

16,14%

3.

Marcin Izydorzak

365.028

365.028

15,76%

15,76%

4.

Esaliens TFI

162.305

162.305

7,01%

7,01%

5.

Pozostali

806.795

806.755

34,84%

34,84%

RAZEM

2.315.400

2.315.400

100%

100%

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ
EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Stan zatrudnienia na 30.09.2019 r. przez Emitenta:



zatrudnienie w osobach:
zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:

4 osób
3,5 etatu

Stan zatrudnienia na 30.09.2019 r. w Grupie:



zatrudnienie w osobach:
zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty:

35 osoby
32,55 etatów
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