
Załącznik  do Uchwały Nr 3/05/2020  Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. („Spółka”) 
z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie oceny sprawozdania  finansowego Spółki za 2019 r. 

 
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. 

 z oceny sprawozdania finansowego Pure Biologics S.A. za rok 2019 
 

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Pure Biologics S.A. („Spółka”) 
dokonała oceny  sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 („Sprawozdanie Finansowe ”) w 
zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, obejmującego: 
 

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,  
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, zamykający się sumą bilansową 

21.785.461,74 zł,  
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019, wykazujący stratę 

netto -4.547.562,95 zł,  
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 

roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę  4.992.635,05 zł,  
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 

(sporządzony metodą pośrednią), wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 
13.725.232,00 zł  

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.  
 
Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 4/12/2019 z dnia 16 grudnia  dokonała wyboru Kancelarii Biegłych 
Rewidentów QUATRO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-418 przy ul. Kukułczej 1 – podmiotu 
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, numer wpisu na listę firm audytorskich 3475, do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019  
 („Biegły Rewident”). 
 
Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się i przeprowadzeniu analiz: (i) Sprawozdania Finansowego  
oraz (ii) sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego ocenia, że 
Finansowe Sprawozdanie : 

1. przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 
2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w 
tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Krajowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, 

2. jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki, 

3. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z 
przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 
35, z późn. zm.). 

Mając na uwadze powyższą ocenę Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione jej do oceny 

Sprawozdanie Finansowe Spółki i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki jego zatwierdzenie. 

 
Przewodniczący Rady Nadzorczej 
        Pure Biologics S.A. 
         Andrzej Trznadel 

 


