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Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. z oceny sprawozdania Zarządu 
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, oceny sprawozdania 
Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Scope Fluidics oraz skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego grupy za rok obrotowy 2019 oraz oceny wniosku Zarządu co do 
sposobu pokrycia wygenerowanej straty. 

 

1. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień 
niezależnego biegłego rewidenta postanowiła pozytywnie ocenić Sprawozdanie Zarządu 
Spółki Scope Fluidics S.A. oraz sprawozdanie finansowe tej Spółki za rok obrotowy 2019, 
jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 

� W 2019 roku Spółka wygenerowała stratę na poziomie 2 920 777,14 zł.  

� Koszty ogółem wyniosły 2 973 396,50 zł, z tego koszty działalności operacyjnej  
2 944 315,23 zł, koszty finansowe 7 786,12 zł oraz pozostałe koszty operacyjne   
21 295,15 zł. 

� Aktywa Spółki na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 33 070 795,24 zł, z czego aktywa 
trwałe 16 461 759,58 zł, co stanowiło 49,8% sumy aktywów.  

� Aktywa netto Spółki wyniosły 32 448 051,74 zł. 

2. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych materiałów oraz wysłuchaniu wyjaśnień 
niezależnego biegłego rewidenta postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie Zarządu 
Spółki Scope Fluidics S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Scope Fluidics 
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe tej grupy za rok obrotowy 2019, 
jako zgodne z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. 

� W 2019 roku Grupa wygenerowała stratę na poziomie 6 300 179,37 zł.  

� Koszty działalności operacyjnej wyniosły 6 534 723,74 zł, koszty finansowe  
16 908,14 zł oraz pozostałe koszty operacyjne 863 335,69 zł. 

� Aktywa Grupy na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 27 404 201,62 zł, w tym środki 
pieniężne 18 279 691,55 zł co stanowiło 66,7% sumy aktywów oraz aktywa trwałe 
8 017 143,54 zł, co stanowiło 29,6% sumy aktywów.  

� Aktywa netto Grupy wyniosły 20 218 288,90 zł. 

3. Rada Nadzorcza, po analizie wniosku Zarządu jako zgodnego z celami strategicznymi 
Spółki postawiła pozytywnie ocenić wniosek Zarządu, co do sposobu pokrycia straty 
wygenerowanej Spółki Scope Fluidics S.A. w roku obrotowym 2019 w kwocie  
2 920 777,14 zł z zysków z kolejnych lat obrotowych. 



Strata osiągnięta przez Spółkę w roku 2019 jest efektem ponoszonych kosztów w sytuacji 
równoczesnego braku przychodów. Zgodnie z celem strategicznym Spółki oraz koncepcją 
biznesową publicznie przedstawianą przez Zarząd, 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 latach 2020 - 2022. 

 

 

 

 

 


