
 
Ocena Rady Nadzorczej Mabion S.A. 

dotycząca sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 
 

Zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych oraz wobec wymogu § 70 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Mabion S.A. przeanalizowała Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za 

rok 2020, dokonała oceny Sprawozdania Finansowego za rok 2020 oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania 

przygotowanym przez audytora zewnętrznego - firmę PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Audyt Sp. k. wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 144. 

Rada Nadzorcza Mabion S.A. oraz Komitet Audytu nadzorowali proces sporządzania ww. sprawozdań Spółki i nie stwierdzili 

w toku tego procesu w zakresie swoich kompetencji żadnych uchybień mogących mieć wpływ na zgodność ww. sprawozdań 

z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza Mabion S.A. oraz Komitet Audytu odbyli spotkania i 

konsultacje z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego Mabion S.A. Rada 

Nadzorcza Mabion S.A. odbyła spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane ze zgodnością 

ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie. 
Rada Nadzorcza Mabion S.A. dokonała oceny: 

1. sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku obejmującego: 
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie 

aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.321 tysięcy zł. 
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, 

wykazujące stratę netto w kwocie 55.772 tysięcy zł. 
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, 

wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 25.575 tysięcy zł. 

4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 

roku wykazujące spadek kapitału własnego o 55.808 tysięcy zł i ujemną wartość kapitału własnego na 

dzień 31 grudnia 2020 roku równą - 77.388 tysięcy zł. 
5. Informację dodatkową; 

2. sprawozdania Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2020. 

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie powyższe sprawozdania za rok 2020 jako prawidłowo prezentujące sytuację bieżącą 

Spółki zgodnie z przyjętymi do sprawozdawczości Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). W ocenie Rady Nadzorczej Spółka konsekwentnie koncentruje się na 

najistotniejszych obszarach, prowadzących do rozpoczęcia sprzedaży pierwszego leku MabionCD20 oraz powodzeniu badań 

w odniesieniu do pozostałych projektów. Mimo napiętej sytuacji finansowej wynikającej z przedłużającego się procesu 

rejestracji leku MabionCD20 przed Europejską Agencją Leków, rosnących nakładów inwestycyjnych, przy jednoczesnym braku 

przychodów, Spółka efektywnie wykorzystuje posiadane środki finansowe. Realizacja szeroko zakrojonego programu 

inwestycyjnego, zwiększanie organizacji i poszerzanie pipeline produktów powinny w ocenie Rady Nadzorczej zaowocować w 

kolejnych latach umocnieniem pozycji Spółki w segmencie biotechnologicznym i wzrostem jej wartości. 

Podsumowując, Rada Nadzorcza Mabion S.A. oświadcza, iż w jej ocenie Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za 

rok 2020 i Sprawozdanie Finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku są zgodne z księgami, 

dokumentami oraz ze stanem faktycznym. 
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