
SA-Q 3/2019SELVITA S.A.

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q        3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji  bieżących i okresowych)

              (dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) 

za 3   kwartał roku obrotowego 2019   obejmujący okres od 2019-03-21 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-06

SELVITA S.A. dawniej SELVITA CRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)

SELVITA S.A. PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacj i GPW w Warszawie / branża)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bobrzyńskiego 14

(ulica) (numer)

+48 12 297 47 00 +48 12 297 47 01
(telefon) (fax)

selvita@selvita.com www.selvita.com
(e-mail) (www)

6762564595 383040072

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2019 okres od 
2019-03-21 do 
2019-09-30

 kwartał(y) 
narastająco /  
okres od  do 

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2019 okres od 
2019-03-21 do 
2019-09-30

 kwartał(y) 
narastająco /  
okres od  do 

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i  materiałów 0 0

 II. Przychody z tytułu dotacj i 0 0

 III. Pozostałe przychody operacyjne 0 0

 IV. Suma przychodów z działalności operacyjnej 0 0

 V. Koszty operacyjne -265 -61

 VI. Amortyzac ja 0 0

 VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -265 -61

 VIII. Zysk (strata) brutto -255 -59

 IX. Zysk (strata) netto -255 -59

 X. EBITDA -265 -61

 XI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej -284 -66

 XII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej 0 0

 XIII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej 2 989 693

 XIV. Przepływy pieniężne netto, razem 2 705 627

 XV. 
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

2 752 629

 XVI. Należności krótkoterminowe 45 10

 XVII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 705 618

 XVIII. 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego 
kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

18 4

 XIX. 
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i 
koniec poprzedniego roku obrotowego)

0 0

 XX. 
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i 
koniec poprzedniego roku obrotowego)

18 4

 XXI. 
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i  koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

2 734 625

 XXII. 
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

100 23

 XXIII. 
Liczba akcj i (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec 
poprzedniego roku obrotowego)

125 000 125 000

 XXIV. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR) -2,55 -0,59

 XXV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR) -2,55 -0,59

 XXVI. 
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR) (na koniec 
bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

27,34 6,25
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SA-Q 3/2019SELVITA S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.  zł w tys.  EUR

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2019 okres od 
2019-03-21 do 
2019-09-30

 kwartał(y) 
narastająco /  
okres od  do 

3 kwartał(y) 
narastająco / 
2019 okres od 
2019-03-21 do 
2019-09-30

 kwartał(y) 
narastająco /  
okres od  do 

 XXVII. 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł /EUR) (na 
koniec bieżącego kwartału i  koniec poprzedniego roku 
obrotowego)

27,34 6,25

 XXVIII. 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akc ję (w 
zł/EUR)

0,00 0,00

Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych. 

Średni kurs NBP:za okres 21.03.2019 – 30.09.2019 r.: 4,3122 PLN;

na dzień 30 września 2019 r.: 4,3736 PLN; 

Raport powinien zostać przekazany Komisji  Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publ icznej wiadomości za 
pośrednictwem agencj i informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

w tys.  zł

stan na 

2019-09-30 
koniec kwartału / 
2019

stan na  koniec 
poprz. kwartału / 

stan na  koniec 
poprz. roku / 

stan na  koniec 
kwartału / 

   AKTYWA

  I. Aktywa trwałe 0

   1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0

      - wartość firmy 0

   2. Rzeczowe aktywa trwałe 0

   3. Należności długoterminowe 0

    3.1. Od jednostek powiązanych 0

    3.2. 
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada 
zaangażowanie w kapitale

0

    3.3. Od pozostałych jednostek 0

   4. Inwestyc je długoterminowe 0

    4.1. Nieruchomości 0

    4.2. Wartości niematerialne i prawne 0

    4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0

     a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0

      - 
udziały lub akc je w jednostkach zależnych wyceniane metodą 
praw własnośc i

0

     b) 
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada 
zaangażowanie w kapitale, w tym:

0

      - 
udziały lub akc je w jednostkach współzależnych i  stowarzyszonych 
wyceniane metodą praw własnośc i 

0

      - udziały lub akc je w innych jednostkach 0

     c ) w pozostałych jednostkach 0

    4.4. Inne inwestyc je długoterminowe 0

   5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0

    5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0

    5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0

  II. Aktywa obrotowe 2 752

   1. Zapasy 0

   2. Należności krótkoterminowe 45

    2.1. Od jednostek powiązanych 45

    2.2. 
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada 
zaangażowanie w kapitale

0

    2.3. Od pozostałych jednostek 0

   3. Inwestyc je krótkoterminowe 2 705

    3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 705

     a) w jednostkach powiązanych 0

     b) w pozostałych jednostkach 0

     c ) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 705

Komisja Nadzoru Finansowego
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SA-Q 3/2019SELVITA S.A.

w tys.  zł

stan na 

2019-09-30 
koniec kwartału / 
2019

stan na  koniec 
poprz. kwartału / 

stan na  koniec 
poprz. roku / 

stan na  koniec 
kwartału / 

    3.2. Inne inwestyc je krótkoterminowe 0

   4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2

  III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0

  IV. Akcje (udziały) własne 0

A k t y w a  r a z e m 2 752

   PASYWA

  I. Kapitał własny 2 734

   1. Kapitał zakładowy 100

   2. Kapitał zapasowy 2 889

   3. Kapitał  z aktual izacji  wyceny 0

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0

   5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0

   6. Zysk (strata) netto -255

   7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0

  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18

   1. Rezerwy na zobowiązania 0

    1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0

    1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0

     a) długoterminowa 0

     b) krótkoterminowa 0

    1.3. Pozostałe rezerwy 0

     a) długoterminowe 0

     b) krótkoterminowe 0

   2. Zobowiązania długoterminowe 0

    2.1. Wobec jednostek powiązanych 0

    2.2. 
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada 
zaangażowanie w kapitale

0

    2.3. Wobec pozostałych jednostek 0

   3. Zobowiązania krótkoterminowe 18

    3.1. Wobec jednostek powiązanych 0

    3.2. 
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada 
zaangażowanie w kapitale

0

    3.3. Wobec pozostałych jednostek 18

    3.4. Fundusze specjalne 0

   4. Rozliczenia międzyokresowe 0

    4.1. Ujemna wartość firmy 0

    4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0

     a) długoterminowe 0

     b) krótkoterminowe 0

P a s y w a  r a z e m 2 752

Wartość księgowa 2 734

Liczba akcj i (w szt.) 100 000

Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 27,34

Rozwodniona liczba akc ji (w szt.) 100 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł) 27,34

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić  jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku 
obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.  zł

3 kwartał/2019 
okres od 

2019-03-21 do 
2019-09-30

 kwartały 

narastająco /  
okres od  do 

 kwartał  /  okres od  
do 

 kwartały 

narastająco /  
okres od  do 

 I. 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i  materiałów, w 
tym:

0

    - od jednostek powiązanych 0

  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0

  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i  materiałów 0

Komisja Nadzoru Finansowego
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SA-Q 3/2019SELVITA S.A.

w tys.  zł

3 kwartał/2019 
okres od 

2019-03-21 do 
2019-09-30

 kwartały 

narastająco /  
okres od  do 

 kwartał  /  okres od  
do 

 kwartały 

narastająco /  
okres od  do 

 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8

    - jednostkom powiązanym 0

  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8

  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0

 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -8

 IV. Koszty sprzedaży 15

 V. Koszty ogólnego zarządu 242

 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -265

 VII. Pozostałe przychody operacyjne 0

  1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0

  2. Dotac je 0

  3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0

  4. Inne przychody operacyjne 0

 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0

  1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0

  2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0

  3. Inne koszty operacyjne 0

 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -265

 X. Przychody finansowe 10

  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0

   a) od jednostek powiązanych, w tym: 0

    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0

   b) od pozostałych jednostek, w tym: 0

    - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0

  2. Odsetki, w tym: 10

    - od jednostek powiązanych 10

  3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0

    - w jednostkach powiązanych 0

  4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0

  5. Inne 0

 XI. Koszty finansowe 0

  1. Odsetki w tym: 0

    - dla jednostek powiązanych 0

  2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0

    - w jednostkach powiązanych 0

  3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0

  4. Inne 0

 XII. Zysk (strata) brutto -255

 XIII. Podatek dochodowy 0

   a) część bieżąca 0

   b) część odroczona 0

 XIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0

 XV. Zysk (strata) netto -255

Zysk (strata) netto (zannual izowany) -255

Średnia ważona liczba akc ji zwykłych (w szt.) 100 000

Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) -2,55

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji  zwykłych (w szt.) 100 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł) -2,55

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.  zł

3 kwartał / 2019 
okres od 

2019-03-21 do 
2019-09-30

 kwartały 

narastająco /  
okres od  do 

rok  okres od  do 
 kwartał(y) 
narastająco /  
okres od  do 

 I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 0

     a) zmiany przyjętych zasad (pol ityki) rachunkowości 0

Komisja Nadzoru Finansowego
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SA-Q 3/2019SELVITA S.A.

w tys.  zł

3 kwartał / 2019 
okres od 

2019-03-21 do 
2019-09-30

 kwartały 

narastająco /  
okres od  do 

rok  okres od  do 
 kwartał(y) 
narastająco /  
okres od  do 

     b) korekty błędów 0

  I.a. 
Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych

0

   1. Kapitał zakładowy na początek okresu 0

    1.1. Zmiany kapitału zakładowego 100

     a) zwiększenia (z tytułu) 100

      - emisji  akc ji (wydania udziałów) 100

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0

      - umorzenia akc ji (udziałów) 0

    1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 100

   2. Kapitał  zapasowy na początek okresu 0

    2.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 889

     a) zwiększenia (z tytułu) 2 889

      - emisji  akc ji powyżej wartości nominalnej 2 889

      - z podziału zysku (ustawowo) 0

      - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0

      - pokryc ia straty 0

    2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 889

   3. Kapitał z aktualizac ji wyceny na początek okresu 0

      - zmiany przyjętych zasad (pol ityki) rachunkowości 0

    3.1. Zmiany kapitału z aktual izac ji wyceny 0

     a) zwiększenia (z tytułu) 0

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0

      - zbycia środków trwałych 0

    3.2. Kapitał z aktualizac ji wyceny na koniec okresu 0

   4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0

    4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0

     a) zwiększenia (z tytułu) 0

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0

    4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0

   5. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0

    5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0

     a) zmiany przyjętych zasad (pol ityki) rachunkowości 0

     b) korekty błędów 0

    5.2. 
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych

0

     a) zwiększenia (z tytułu) 0

      - podziału zysku z lat ubiegłych 0

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0

    5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0

    5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0

     a) zmiany przyjętych zasad (pol ityki) rachunkowości 0

     b) korekty błędów 0

    5.5. 
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych

0

     a) zwiększenia (z tytułu) 0

      - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokryc ia 0

     b) zmniejszenia (z tytułu) 0

    5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0

    5.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0

   6. Wynik netto -255

     a) zysk netto 0

     b) strata netto -255

     c ) odpisy z zysku 0

 II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 2 734

 III. 
Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokryc ia straty)

0

Komisja Nadzoru Finansowego
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SA-Q 3/2019SELVITA S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.  zł

3 kwartał / 2019 
okres od 

2019-03-21 do 
2019-09-30

 kwartały 

narastająco /  
okres od  do 

 kwartał  /  okres od  
do 

 kwartały 

narastająco /  
okres od  do 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

    (metoda pośrednia) -284

   I. Zysk (strata) netto -255

   II. Korekty razem -29

    1. Amortyzac ja 0

    2. (Zyski) straty z tytułu różnic  kursowych 0

    3. Odsetki i  udziały w zyskach (dywidendy) 0

    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0

    5. Zmiana stanu rezerw 0

    6. Zmiana stanu zapasów 0

    7. Zmiana stanu należnośc i -45

    8. 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów

18

    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2

    10. Inne korekty 0

   III. 
Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) - 
metoda pośrednia

-284

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

   I. Wpływy 0

    1. 
Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

0

    2. 
Zbyc ie inwestycj i w nieruchomości oraz wartośc i niematerialne i 
prawne

0

    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0

     a) w jednostkach powiązanych 0

      - zbycie aktywów finansowych 0

      - dywidendy i udziały w zyskach 0

      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

      - odsetki 0

      - inne wpływy z aktywów finansowych 0

     b) w pozostałych jednostkach 0

      - zbycie aktywów finansowych 0

      - dywidendy i udziały w zyskach 0

      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

      - odsetki 0

      - inne wpływy z aktywów finansowych 0

    4. Inne wpływy inwestycyjne 0

   II. Wydatki 0

    1. 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych

0

    2. Inwestyc je w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0

    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0

     a) w jednostkach powiązanych 0

      - nabycie aktywów finansowych 0

      - udzielone pożyczki długoterminowe 0

     b) w pozostałych jednostkach 0

      - nabycie aktywów finansowych 0

      - udzielone pożyczki długoterminowe 0

    4. Inne wydatki inwestycyjne 0

   III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej (I-II) 0

 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

   I. Wpływy 2 989

    1. 
Wpływy netto z emisji akcji  (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2 989

    2. Kredyty i pożyczki 0

    3. Emisja dłużnych papierów wartośc iowych 0

    4. Inne wpływy finansowe 0

   II. Wydatki 0

    1. Nabycie akcji  (udziałów) własnych 0

    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właśc icieli 0

Komisja Nadzoru Finansowego
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SA-Q 3/2019SELVITA S.A.

w tys.  zł

3 kwartał / 2019 
okres od 

2019-03-21 do 
2019-09-30

 kwartały 

narastająco /  
okres od  do 

 kwartał  /  okres od  
do 

 kwartały 

narastająco /  
okres od  do 

    3. 
Inne, niż wypłaty na rzecz właśc ic iel i, wydatki  z tytułu podziału 
zysku

0

    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0

    5. Wykup dłużnych papierów wartośc iowych 0

    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0

    7. Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego 0

    8. Odsetki 0

    9. Inne wydatki finansowe 0

   III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II) 2 989

 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 2 705

 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 705

      - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic  kursowych 0

 F. Środki pieniężne na początek okresu 0

 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 705

      - o ograniczonej możliwości dysponowania 0

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2019-11-06 Bogusław Sieczkowski Prezes Zarządu

2019-11-06 Miłosz Gruca Wiceprezes Zarządu

Komisja Nadzoru Finansowego
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I Wstęp 
 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 21 marca 2019 roku do 30 września 2019. W tym okresie 

Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Działalność operacyjną Spółka rozpoczęła po dokonaniu 

wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki tj. 1 października 2019 r., w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A., dalej: 

„Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie na Spółkę części majątku Spółki Dzielonej w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych 

przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii typu Contract Research 

Organization oraz udziałów/akcji w spółkach zależnych, tj. BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., 

Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc. („Działalność Wydzielana”). Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu Spółek 

Handlowych wraz z rejestracją podwyższenia kapitału nastąpiło przeniesienie na Spółkę Działalności 

Wydzielanej, a tym samym podział Spółki Dzielonej na dwa niezależne podmioty Ryvu Therapeutics S.A. 

(wcześniej Selvita S.A.) oraz Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) stał się skuteczny.  

W Sprawozdaniu Zarządu zaprezentowano szczegółowe dane odnośnie skonsolidowanych aktywów 

i pasywów dotyczących Działalności Wydzielonej, która w wyniku podziału została przeniesiona na Spółkę 

jak również przychodów i kosztów osiągniętych przez tą cześć działalności w okresie od 1.01.2019 do 

30.09.2019 oraz w okresie porównawczym od 1.01.2018 do 30.09.2018 jako sprawozdania proforma, 

pokazujące jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej, gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 

1 stycznia 2018 r. Należy zaznaczyć, że prezentowane dane są szacunkiem Spółki zaprezentowanym w celu 

ułatwienia analizy i porównania wyników. 

II Sprawozdanie finansowe wg Ustawy o rachunkowości 

1. Bilans 

 
Aktywa 

Lp. Tytuł 
Nr  

noty 
Stan na 30.09.2019r. 

A AKTYWA TRWAŁE   0,00 

I Wartości niematerialne i prawne   0,00 

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych   0,00 

2 Wartość firmy   0,00 

3 Inne wartości niematerialne i prawne   0,00 

4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   0,00 

II Rzeczowe aktywa trwałe   0,00 

1 Środki trwałe 1 0,00 

a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   0,00 

b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej    0,00 

c urządzenia techniczne i maszyny   0,00 

d środki transportu   0,00 

e inne środki trwałe   0,00 

2 Środki trwałe w budowie 2 0,00 

file:///C:/Users/katarzyna.szarek/Desktop/Dokumenty/KSIEGOWOSC/BADANIE/3Q2019/SF_PAS_POL_SLVCRO_2019-09-30%20v.2019-10-31.xlsm%23RANGE!A1
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3 Zaliczki na środki trwałe w budowie   0,00 

III Należności długoterminowe   0,00 

1 Od jednostek powiązanych   0,00 

2 
Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale 

  0,00 

3 Od jednostek pozostałych   0,00 

IV Inwestycje długoterminowe   0,00 

1 Nieruchomości   0,00 

2 Wartości niematerialne i prawne   0,00 

3 Długoterminowe aktywa finansowe   0,00 

a w jednostkach powiązanych   0,00 

  - udziały lub akcje   0,00 

  - inne papiery wartościowe   0,00 

  - udzielone pożyczki   0,00 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe   0,00 

b 
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie 
w kapitale 

  0,00 

  - udziały lub akcje   0,00 

  - inne papiery wartościowe   0,00 

  - udzielone pożyczki   0,00 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe   0,00 

c w pozostałych jednostkach   0,00 

  - udziały lub akcje   0,00 

  - inne papiery wartościowe   0,00 

  - udzielone pożyczki   0,00 

  - inne długoterminowe aktywa finansowe   0,00 

4 Inne inwestycje długoterminowe   0,00 

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   0,00 

1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 0,00 

2 Inne rozliczenia międzyokresowe   0,00 

B AKTYWA OBROTOWE   2 752 468,00 

I Zapasy   0,00 

1 Materiały   0,00 

2 Półprodukty i produkty w toku   0,00 

3 Produkty gotowe   0,00 

4 Towary   0,00 

5 Zaliczki na dostawy i usługi   0,00 

II Należności krótkoterminowe   45 159,00 

1 Należności od jednostek powiązanych   45 159,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   0,00 

  - do 12 miesięcy   0,00 

  - powyżej 12 miesięcy   0,00 

b Inne   45 159,00 

2 
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

  0,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   0,00 

  - do 12 miesięcy   0,00 

  - powyżej 12 miesięcy   0,00 

b Inne   0,00 

3 Należności od pozostałych jednostek   0,00 

a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:   0,00 

  - do 12 miesięcy   0,00 

file:///C:/Users/katarzyna.szarek/Desktop/Dokumenty/KSIEGOWOSC/BADANIE/3Q2019/SF_PAS_POL_SLVCRO_2019-09-30%20v.2019-10-31.xlsm%23RANGE!A1
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  - powyżej 12 miesięcy   0,00 

b 
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych tytułów publicznoprawnych 

  0,00 

c Inne   0,00 

d dochodzone na drodze sądowej   0,00 

III Inwestycje krótkoterminowe   2 704 759,00 

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe   2 704 759,00 

a w jednostkach powiązanych   0,00 

  - udziały lub akcje   0,00 

  - inne papiery wartościowe   0,00 

  - udzielone pożyczki   0,00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   0,00 

b w pozostałych jednostkach   0,00 

  - udziały lub akcje   0,00 

  - inne papiery wartościowe   0,00 

  - udzielone pożyczki   0,00 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe   0,00 

c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   2 704 759,00 

  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach   2 704 759,00 

  - inne środki pieniężne   0,00 

  - inne aktywa pieniężne   0,00 

2 Inne inwestycje krótkoterminowe   0,00 

IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe   2 550,00 

C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   0,00 

D Udziały (akcje) własne   0,00 

 AKTYWA RAZEM 2 752 468,00 

 

Bilans  
Pasywa  

Lp. Tytuł 
Nr  

noty 
Stan na 

30.09.2019r. 
  

A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY   2 734 162,00   

I Kapitał (fundusz) podstawowy 3 100 000,00   

II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:   2 888 750,00   

  
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną 
udziałów (akcji) 

  0,00 
  

III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:   0,00   

  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej   0,00   

IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:   0,00   

  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki   0,00   

  - na udziały (akcje) własne   0,00   

V Zysk (strata) z lat ubiegłych   0,00   

VI Zysk (strata) netto   (254 588,00)   

VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   0,00   

B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA   18 306,00   

I Rezerwy na zobowiązania   0,00   

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 0,00   

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 0,00   
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  - długoterminowa    0,00   

  - krótkoterminowa   0,00   

3 Pozostałe rezerwy 4 0,00   

  - długoterminowe   0,00   

  - krótkoterminowe   0,00   

II Zobowiązania długoterminowe   0,00   

1 Wobec jednostek powiązanych   0,00   

2 
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

  0,00 
  

3 Wobec pozostałych jednostek   0,00   

a kredyty i pożyczki   0,00   

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00   

c inne zobowiązania finansowe   0,00   

d zobowiązania wekslowe   0,00   

e Inne   0,00   

III Zobowiązania krótkoterminowe   18 306,00   

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych   0,00   

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   0,00   

  - do 12 miesięcy   0,00   

  - powyżej 12 miesięcy   0,00   

b Inne   0,00   

2 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

  0,00 
  

a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   0,00   

  - do 12 miesięcy   0,00   

  - powyżej 12 miesięcy   0,00   

  Inne   0,00   

3 Wobec pozostałych jednostek   18 306,00   

a kredyty i pożyczki   0,00   

b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   0,00   

c inne zobowiązania finansowe   0,00   

d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   18 306,00   

  - do 12 miesięcy   18 306,00   

  - powyżej 12 miesięcy   0,00   

e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   0,00   

f zobowiązania wekslowe   0,00   

g 
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
tytułów publicznoprawnych 

  0,00 
  

h z tytułu wynagrodzeń   0,00   

i Inne   0,00   

4 Fundusze specjalne   0,00   

IV Rozliczenia międzyokresowe   0,00   

1 Ujemna wartość firmy   0,00   

2 Inne rozliczenia międzyokresowe   0,00   

  - długoterminowe   0,00   

  - krótkoterminowe   0,00   

   PASYWA RAZEM   2 752 468,00   
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2. Rachunek zysków i strat 

Wersja kalkulacyjna 

Lp. Tytuł 
Nr 

noty 

Wykonanie za okres 

21.03. -30.09.2019 r. 

A 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

5 0,00 

  - od jednostek powiązanych   0,00 

I przychody netto ze sprzedaży produktów   0,00 

II przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   0,00 

B 
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 

  8 170,00 

  - jednostkom powiązanym   0,00 

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 8 170,00 

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów   0,00 

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 5 (8 170,00) 

D Koszty sprzedaży 5 15 250,00 

E Koszty ogólnego zarządu 5 241 749,00 

F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)   (265 169,00) 

G Pozostałe przychody operacyjne   0,00 

I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   0,00 

II Dotacje   0,00 

III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   0,00 

IV Inne przychody operacyjne   0,00 

H Pozostałe koszty operacyjne   0,00 

I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych   0,00 

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   0,00 

III Inne koszty operacyjne   0,00 

I Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)   (265 169,00) 

J Przychody finansowe   10 777,00 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   0,00 

a od jednostek powiązanych, w tym:   0,00 

  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00 

b od jednostek pozostałych, w tym:   0,00 

  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale   0,00 

II Odsetki, w tym:   10 777,00 

  - od jednostek powiązanych  10 777,00 

III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   0,00 

  - w jednostkach powiązanych   0,00 

IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych   0,00 

V Inne - nadwyżka różnic dodatnich nad ujemnymi   0,00 

K Koszty finansowe   196,00 

I Odsetki, w tym:   0,00 

  - dla jednostek powiązanych   0,00 

II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:   0,00 

  - w jednostkach powiązanych   0,00 

III Aktualizacja wartości aktywów finansowych   0,00 

IV Inne - nadwyżka różnic ujemnych nad dodatnimi   196,00 

L Zysk (strata) brutto (I+J-K)   (254 588,00) 

M Podatek dochodowy   0,00 

N 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia 
straty) 

  0,00 

O Zysk (strata) netto (L-M-N)   (254 588,00) 
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3. Zestawienie zmian w kapitale  
Lp. Tytuł 21.03-30.09.2019 r. 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)  0,00 

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 

  - korekty błędów 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0,00 

1 Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu  0,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 100 000,00 

a zwiększenie (z tytułu) 100 000,00 

  - wydania udziałów (emisji akcji) 100 000,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 

  - umorzenie udziałów (akcji) 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 100 000,00 

2 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2 888 750,00 

a zwiększenie (z tytułu) 2 888 750,00 

  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 888 750,00 

  - podziału zysku (ustawowo) 0,00 

  - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 

  - przeniesienie kapitału rezerwowego 0,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 

  - pokrycia straty 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2 888 750,00 

3 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  

0,00 

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 

  - zbycia środków trwałych 0,00 

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 

4 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 

  - przeniesienie na kapitał zapasowy 0,00 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 

5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu  0,00 

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 

  - korekty błędów 0,00 

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  0,00 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 

  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 

b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 

  - podział zysku  lat ubiegłych 0,00 

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu (-) 0,00 

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  0,00 

  - korekty błędów 0,00 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 

a zwiększenie (z tytułu) 0,00 

  - przeniesienie straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 
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b zmniejszenie (z tytułu) 0,00 

  - pokrycia straty z kapitału zapasowego 0,00 

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 

6 Wynik netto (254 588,00) 

a zysk netto 0,00 

b strata netto (wielkość ujemna) (254 588,00) 

c odpisy z zysku (wielkość ujemna) 0,00 

II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 734 162,00 

III 
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

0,00 

4. Rachunek przepływów pieniężnych 
 

  

metoda pośrednia   

Lp. Tytuł 21.03-30.09.2019 r. 
  

A Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (283 991,00)   

I Zysk (strata) netto (254 588,00)   

II Korekty razem (29 403,00)   

1 Amortyzacja 0,00   

2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00   

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00   

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00   

5 Zmiana stanu rezerw 0,00   

6 Zmiana stanu zapasów 0,00   

7 Zmiana stanu należności (45 159,00)   

8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 18 306,00   

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 550,00)   

10 Inne korekty 0,00   

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) (283 991,00)   

B Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00   

I Wpływy 0,00   

1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00   

2 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00   

3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00   

A w jednostkach powiązanych 0,00   

B w pozostałych jednostkach 0,00   

  - zbycie aktywów finansowych 0,00   

  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00   

  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00   

  - odsetki 0,00   

  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00   

4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00   

II Wydatki 0,00   

1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00   

2 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00   

3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00   

A w jednostkach powiązanych 0,00   

B w pozostałych jednostkach 0,00   
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  - nabycie aktywów finansowych 0,00   

  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00   

4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00   

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00   

C Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 988 750,00   

I Wpływy 2 988 750,00   

1 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

2 988 750,00   

2 Kredyty i pożyczki 0,00   

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00   

4 Inne wpływy finansowe 0,00   

II Wydatki 0,00   

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00   

2 Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00   

3 Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  0,00   

4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00   

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00   

6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00   

7 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00   

8 Odsetki 0,00   

9 Inne wydatki finansowe 0,00   

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (I-II) 2 988 750,00   

D Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) 2 704 759,00   

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2 704 759,00   

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00   

F Środki pieniężne na początek okresu 0,00   

G Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2 704 759,00   

  - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00   
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III Informacja dodatkowa 

1. Informacje ogólne 
Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza 

Sprawozdanie finansowe Selvita S.A. (dawniej: „Selvita CRO S.A.”, dalej: „Emitent”, „Spółka”) zostało 

sporządzone w polskich złotych (PLN). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki. 

2. Okres i zakres sprawozdania 

2.1 Oświadczenie o zgodności 

Sprawozdanie finansowe Emitenta sporządzono w oparciu o Ustawę o rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe Emitenta zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej 

się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie istnieją żadne 

okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę. 

2.2 Okres i zakres sprawozdania 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 21 marca 2019 roku do 30 września 2019. Do dnia 30 września 

2019 r. Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Działalność operacyjną rozpoczęła po przeniesieniu 

na Spółkę części majątku Spółki Dzielonej tj.: Ryvu Therapeutics S.A. w postaci zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa tj. od dnia 1 października 2019 r. (szczegóły przedstawiono w Nocie nr 4).  

3. Istotne zdarzenia okresu sprawozdawczego 

Uzgodnienie i przyjęcie planu podziału Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.) 

W dniu 28 marca 2019 r. Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A., „Spółka Dzielona”) oraz 

Emitent uzgodniły i przyjęły plan podziału, zgodnie z którym w dniu 1 października 2019 r. nastąpił podział 

Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Emitenta części majątku Spółki Dzielonej w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych, 

przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii typu Contract Research 

Organization (segment usługowy oraz bioinformatyka) (podział przez wydzielenie). 

Opinia biegłego rewidenta z badania planu podziału  

W dniu 17 kwietnia 2019 r. Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A., „Spółka Dzielona”) otrzymała 

opinię biegłego rewidenta z badania planu podziału Spółki Dzielonej, która potwierdziła poprawność i 

rzetelność planowanego planu podziału we wszystkich istotnych aspektach. 

Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF 

W dniu 18 kwietnia 2019 r. złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek 

o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną: 

(i) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz (ii) 4.050.000 akcji imiennych serii A oraz w związku 

z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynek podstawowy) 

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Złożenie 

prospektu emisyjnego związane było z procesem podziału spółki Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita 
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S.A., „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie na Emitenta części majątku Spółki Dzielonej w postaci 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników materialnych i niematerialnych 

przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii typu Contract Research 

Organization. 

Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta 

W dniu 21 czerwca 2019 r. dokonano wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do badania i przeglądu sprawozdań finansowych 

Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata obrotowe 

2019, 2020 i 2021.  

Rozszerzenie i przedłużenie współpracy z University of California, San Francisco 

W dniu 24 czerwca 2019 r. Selvita Inc. – spółka poprzednio zależna od spółki Ryvu Therapeutics S.A. 

(dawniej: Selvita S.A., „Spółka Dzielona”), a od 1 października 2019 r. spółka zależna Emitenta – otrzymała 

zlecenia od Uniwersytetu Kalifornijskiego, San Francisco, Stany Zjednoczone ("UCSF") w ramach umowy 

ramowej, jaka została zawarta pomiędzy ww. stronami w dniu 1 lipca 2016 r. ("Umowa"). Umowa dotyczy 

realizacji wsparcia dla projektów badawczych Instytutu Chorób Neurodegeneracyjnych UCSF w zakresie 

chemii medycznej, w tym syntezy chemicznej, oczyszczania, określania struktury oraz czystości związków 

o potencjalnym zastosowaniu w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Nowe Zlecenie zostało zawarte 

na okres trzech lat, a jego całkowita wartość wynosi 3.312.000 USD (12.453.120,00 PLN przeliczonych po 

kursie 1 USD=3,7600 PLN). Łączna dotychczasowa wartość projektu, który był realizowany w latach 2016-

2019 wyniosła 1.342.800 USD (5.048.928,00 PLN przeliczonych po kursie 1 USD=3,7600 PLN). W związku z 

podziałem Spółki Dzielonej, który nastąpił w dniu 1 października 2019 r. umowa będzie w dalszym ciągu 

realizowana przez Emitenta, który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z ww. umowy.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta 

W dniu 2 lipca 2019 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Emitenta. 

Otrzymanie kolejnego zlecenia w ramach umowy znaczącej 

W dniu 5 lipca 2019 r. spółka Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A., „Spółka Dzielona”) otrzymała 

od jednej z globalnych firm biotechnologicznych z siedzibą w Europie kolejne zlecenie w ramach umowy 

ramowej, która została zawarta pomiędzy Spółką a Klientem w dniu 1 lutego 2018 r. Wartość Zlecenia 

wynosi 1.353.800 EUR (5.747.152 PLN przeliczonych po kursie 1 EUR= 4,2452 PLN) i dotyczy ono 

świadczenia usług polegających na syntezie związków chemicznych mającej na celu wsparcie rozwoju 

projektów innowacyjnych Klienta. W związku z podziałem Spółki Dzielonej, który nastąpił w dniu 1 

października 2019 r. umowa będzie w dalszym ciągu realizowana przez Emitenta, który wstąpił w prawa i 

obowiązki wynikające z ww. umowy.  

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF 

W dniu 3 września 2019 r. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta sporządzony w związku z 

podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A., „Spółka Dzielona”) poprzez przeniesienie na 

Emitenta części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej 

zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w 

obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization, który został sporządzony w związku z ofertą 
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publiczną: (i) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz (ii) 4.050.000 akcji imiennych serii A oraz 

w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynek 

podstawowy) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela 

serii B.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 19 września 2019 r. 

W dniu 19 września 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zatwierdziło 

uzgodniony i przyjęty w dniu  28 marca 2019 r. przez Emitenta i spółkę dzieloną – Ryvu Therapeutics S.A. 

(dawniej: Selvita S.A., „Spółka Dzielona”) Plan Podziału, w wyniku którego nastąpiło przeniesienie na 

Emitenta części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego 

zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w 

obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization oraz udziałów/akcji w spółkach zależnych, 

które przed dniem wpisu Podziału oraz podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w związku z emisją 

akcji podziałowych do KRS, który miał miejsce w dniu 1 października 2019 r. („Dzień Wydzielenia”) były 

spółkami zależnymi Spółki Dzielonej, a po Dniu Wydzielenia stały się spółkami zależnymi Emitenta, tj. 

BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc. (podział przez 

wydzielenie na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych). 

Ponadto, w dniu 19 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o 

powołaniu Pana Pawła Przewięźlikowskiego oraz Pana Jacka Osowskiego w skład Rady Nadzorczej obecnej 

kadencji. NWZ podjęło także uchwałę w sprawie zmiany firmy spółki z Selvita CRO S.A. na Selvita S.A. W 

tym samym dniu, tj. 19 września 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej podjęło 

natomiast uchwałę w sprawie zmiany firmy spółki z Selvita S.A. na Ryvu Therapeutics S.A. 

Zmiany w organach korporacyjnych Emitenta 

W dniu 16 września 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 30 września 

2019 r. Pana Dariusza Kurdasa oraz Pana Dawida Radziszewskiego w skład Zarządu Emitenta. Ponadto, jak 

zostało wskazane powyżej, w dniu 19 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 

podjęło uchwałę o powołaniu Pana Pawła Przewięźlikowskiego oraz Pana Jacka Osowskiego w skład Rady 

Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. Jednocześnie w dniu 19 września 2019 r. rezygnację z zasiadania w 

Radzie Nadzorczej Spółki złożył Pan Wojciech Sobieraj. Wobec ww. zmian w organach korporacyjnych 

Emitenta, aktualne składy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta na datę przekazania niniejszego Raportu 

przedstawiają się następująco: 

Zarząd Emitenta: 

1) Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu 

2) Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu 

3) Mirosława Zydroń – Członek Zarządu 

4) Edyta Jaworska – Członek Zarządu 

5) Dariusz Kurdas – Członek Zarządu 

6) Dawid Radziszewski – Członek Zarządu 
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Rada Nadzorcza Emitenta: 

1) Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2) Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

3) Paweł Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej 

4) Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej 

5) Wojciech Chabasiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

6) Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej  

4. Zdarzenia po dniu bilansowym  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta 

W dniu 1 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 

12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 

trzy złote dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 12.776.983,20 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt 

sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez emisję 15.971.229 akcji, w 

tym: 1) 4.050.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, 

uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym 

zgromadzeniu tej spółki; 2) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł 

(osiemdziesiąt groszy) każda ("Rejestracja Podwyższenia Kapitału"), w związku z podziałem Ryvu 

Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A., dalej: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek 

Handlowych (podział przez wydzielenie), tj. poprzez przeniesienie na Emitenta części majątku Spółki 

Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego zespół składników 

materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w obszarze 

biotechnologii typu Contract Research Organization oraz udziałów/akcji w spółkach zależnych, tj. 

BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc. („Działalność 

Wydzielona”). Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wraz z Rejestracją Podwyższenia Kapitału 

nastąpiło przeniesienie na Emitenta Działalności Wydzielonej, a tym samym Podział Spółki Dzielonej na 

dwa niezależne podmioty Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.) oraz Selvita S.A. (wcześniej Selvita 

CRO S.A.) stał się skuteczny. Emitent będzie w dalszym ciągu zajmować się świadczeniem kompleksowych 

usług badawczo-rozwojowych na rzecz klientów zewnętrznych, natomiast Ryvu Therapeutics S.A. będzie 

w dalszym ciągu kontynuować rozwój własnych innowacyjnych terapii onkologicznych.  

Więcej informacji nt. Podziału Spółki Dzielonej dostępnych jest w Planie Podziału, który wraz z załącznikami 

opublikowany został przez Spółkę Dzieloną i jest dostępny na stronie internetowej: 

https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/informacje-korporacyjne/, a także w prospekcie emisyjnym 

Emitenta zatwierdzonym przez KNF w dniu 3 września 2019 r. i dostępnym na stronie internetowej 

Emitenta: https://selvita.com/inwestorzy-media/.  

https://ryvu.com/pl/inwestorzy-media/informacje-korporacyjne/
https://selvita.com/inwestorzy-media/
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Szczegóły jednostkowych aktywów i zobowiązań części wydzielanej na dzień 30.09.2019 r., jak również 

jednostkowych przychodów i kosztów osiągniętych przez tą część działalności w okresie od 1.01.2019 do 

30.09.2019 r. zaprezentowano w Notach do Sprawozdania Finansowego (nota nr 9). 

Zmiana firmy Emitenta  

W dniu 1 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

zmiany firmy Emitenta z Selvita CRO S.A. na Selvita S.A. Spółka Selvita S.A. (Spółka Dzielona w procesie 

Podziału) zmieniała natomiast firmę z Selvita S.A. na Ryvu Therapeutics S.A. 

Połączenie spółek zależnych  

W dniu 28 października 2019 r. zarządy spółek zależnych Emitenta, w których Emitent posiada 100% 

udziałów, tj. spółki Selvita Services sp. z o.o. (dalej: "Spółka Przejmująca") oraz BioCentrum sp. z o.o. (dalej: 

"Spółka Przejmowana") uzgodniły oraz podpisały plan połączenia ("Plan Połączenia"). Połączenie nastąpi 

w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 

1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h."), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki 

Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu 400 (czterysta) nowych 

udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu 

wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Emitentowi ("Połączenie"). W związku z powyższym na skutek 

Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 250.000,00 zł (dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 290.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 

40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych). Połączenie spółek zależnych Emitenta stanowi kontynuację 

zmian reorganizacyjnych w Grupie Kapitałowej Selvita i ma na celu optymalizację procesów 

wewnątrzgrupowych. Połączenie wpłynie w sposób pozytywny na uproszczenie procesów oraz usprawni 

prowadzenie działalności gospodarczej w ramach głównego profilu działalności Grupy Kapitałowej 

Emitenta. Konsolidacja spółek zależnych pozwoli również na zwiększenie przejrzystości struktury Grupy 

Kapitałowej Selvita. 

5. Kursy walutowe 

Wyszczególnienie 
 Stan na 

30/09/2019 
 Stan na 

31/12/2018 

EUR / PLN 4,3736 4,3000 

USD / PLN 4,0000  3,7597  

GBP / PLN 4,9313  4,7895  

CHF / PLN 4,0278  3,8166  

JPY / PLN 0,0370 0,0341  

SEK / PLN 0,4077  0,4201  
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6. Umowy zawarte przez Spółkę nieuwzględnione w Bilansie 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie. 

7. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych  
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiło dane zagadnienie. 

8. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, 

a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiło dane zdarzenie.  

9.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez zarząd Emitenta w dniu 5 listopada 2019 r. 

IV  Pozostałe informacje 
W dniu 1 października 2019 r. miało miejsce przeniesienie na spółkę Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO 

S.A.) części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa ze spółki Ryvu Therapeutics S.A. 

(wcześniej Selvita S.A.) obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych 

do realizacji działalności usługowej w obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization oraz 

udziałów / akcji w spółkach zależnych, tj.: BioCentrum sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd. oraz Selvita Inc.  

Komentarze opisane „Jednostkowe dane” wynikają z jednostkowego sprawozdania finansowego spółki 

Selvita S.A. za okres 21.03.2019-30.09.2019 r. sporządzonego wg UoR. 

Komentarze opisane „Skonsolidowane dane” wynikają ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

typu proforma Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za okres 01.01.2019-30.09.2019 r., wraz z danymi 

porównawczymi, sporządzonych wg MSSF, pokazujące jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej 

Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r. Należy zaznaczyć, że prezentowane 

dane są szacunkiem Spółki zaprezentowanym w celu ułatwienia analizy i porównania wyników. 
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1.  Wyniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym  

1.1 Skonsolidowane dane 

Poniżej zaprezentowano wybrane pozycje (szczegółowe dane przedstawiono w punkcie 6 poniżej) skonsolidowanych aktywów i pasywów 

dotyczących części wydzielanej jak również przychodów i kosztów osiągniętych przez tą część działalności w okresie od 1.01.2019 do 30.09.2019 

oraz w okresie porównawczym od 1.01.2018 do 30.09.2018.  

Grupa Kapitałowa Selvita S.A.  (wcześniej Selvita CRO S.A.) Dane skonsolidowane w tys. PLN Dane skonsolidowane w tys. EUR 

Pozycja 
Za okres  

od 01.01.2019 
do 30.09.2019  

Za okres  
od 01.01.2018 
do 30.09.2018 

Za okres  
od 01.07.2019 
do 30.09.2019  

Za okres  
od 01.07.2018 
do 30.09.2018 

Za okres  
od 01.01.2019 
do 30.09.2019  

Za okres  
od 01.01.2018 
do 30.09.2018 

Za okres  
od 01.07.2019 
do 30.09.2019  

Za okres  
od 01.07.2018 
do 30.09.2018 

Przychody netto ze sprzedaży 67 686 51 043 25 072 17 903 15 710 5 819 12 000 4 181 

Przychody z tytułu dotacji 4 931 3 981 1 782 1 431 1 144 414 936 334 

Pozostałe przychody operacyjne 616 333 250 147 143 58 78 34 

Suma przychodów z działalności operacyjnej 73 233 55 357 27 104 19 481 16 997 6 291 13 014 4 550 

Koszty operacyjne -64 908 -47 587 -23 620 -16 405 -15 065 -5 482 -11 188 -3 832 

Amortyzacja -8 162 -3 517 -2 795 -1 300 -1 894 -649 -827 -304 

Amortyzacja (bez wpływu MSSF 16) -5 319 -3 517 -1 727 -1 300 -1 258 -401 -827 -304 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT 8 325 7 770 3 485 3 076 1 932 809 1 827 718 

Zysk (strata) brutto 8 422 8 224 3 640 2 706 1 955 845 1 933 632 

Zysk (strata) netto  7 981 8 276 3 422 2 757 1 852 794 1 946 644 

EBITDA  16 487 11 287 6 279 4 376 3 827 1 457 2 654 1 022 

Liczba akcji (średnia ważona)  15 971 229 15 370 491 15 971 229 15 370 491 15 971 229 15 370 491 15 971 229 15 370 491 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany do akcjonariuszy jednostki 
dominującej (w PLN) 

0,48 0,51 0,20 0,15 0,11 0,12 0,05 0,03 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany do 
akcjonariuszy jednostki dominującej (w PLN) 

0,48 0,51 0,20 0,14 0,11 0,12 0,05 0,03 

Wartość księgowa na jedną akcję przypisana do akcjonariuszy jednostki 
dominującej (w PLN) 

2,37 3,01 2,37 3,01 0,54 0,70 0,54 0,67 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypisana do 
akcjonariuszy jednostki dominującej (w PLN) 

2,37 3,01 2,37 2,90 0,54 0,70 0,54 0,67 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN)         
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1.2 Jednostkowe dane 

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe spółki Selvita S.A (wcześniej Selvita CRO S.A.) 

Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

Pozycja 
Za okres  

od 21.03.2019 
do 30.09.2019  

 

Za okres  
od 21.03.2019 
do 30.09.2019  

 

Suma przychodów z działalności operacyjnej 0  0  

Koszty operacyjne -265  -62  

Amortyzacja 0  0  

Amortyzacja (bez wpływu MSSF 16) 0  0  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT -265  -62  

Zysk (strata) brutto -255  -59  

Zysk (strata) netto  -255  -59  

EBITDA -265  -62  

EBITDA (bez wpływu MSSF 16) -265  -62  

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -284  -66  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0  0  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 989  694  

Przepływy pieniężne netto, razem 2 705  628  
 

 

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie okresowym przeliczono na walutę euro 

w następujący sposób: 

1. Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku 

przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich 

kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku 

obrotowego: 

• za okres 01.01.2019 – 30.09.2019 r.: 4,3086 PLN, 

• za okres 01.01.2018 – 30.09.2018 r.: 4,2535 PLN. 

2. Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 

dzień bilansowy: 

• na dzień 30 września 2019 r.: 4,3736 PLN, 

• na dzień 31 grudnia 2018 r.: 4,3000 PLN. 

 

 

Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

Pozycja 
Na dzień 

30.09.2019 
 

Na dzień 
30.09.2019 

 

Aktywa razem 2 752  629  

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 705  618  

Kapitał własny 2 734   625   
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2.  Komentarz Zarządu do wyników finansowych  

2.1 Skonsolidowane wyniki 

W okresie 9 miesięcy 2019 r. Grupa Kapitałowa Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) osiągnęła 

przychody z działalności operacyjnej w wysokości 73.233 tys. zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do 

analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to przychody wyniosły 53.356 tys. zł. Przychody netto ze 

sprzedaży (bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w omawianym okresie 2019 r. 67.686 tys. zł, co oznacza 

wzrost o 16.644 tys. zł. w stosunku do analogicznego okresu 2018 r., w którym przychody netto ze 

sprzedaży wyniosły 51.043 tys. zł. 

Od 2019 r. Grupa raportuje zgodnie z nowym standardem MSSF 16 „Leasing”. Wpływ tego standardu na 

wynik z działalności operacyjnej za okres 9 miesięcy 2019 r. był nieistotny, natomiast znacząco wzrosła 

wartość amortyzacji co miało istotny wpływ na EBITDA (wzrost o 2.743 tys. zł). 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. wygenerowała w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. zysk zarówno na 

poziomie całej działalności (zysk netto), jak również na poziomie operacyjnym.  

Grupa Kapitałowa Selvita S.A.  (wcześniej 
Selvita CRO S.A.) 

Dane skonsolidowane w tys. PLN 

Grupa 

Za okres  Za okres  Za okres  Za okres  

od 01.01.2019 do 
30.09.2019  

od 01.01.2018 do 
30.09.2018 

od 01.07.2019 do 
30.09.2019  

od 01.07.2018 do 
30.09.2018 

Przychody 73 233 55 356 27 103 19 480 

Segment usługowy 58 478 42 979 21 665 14 981 

Segment bioinformatyczny 7 442 5 654 2 699 2 244 

Pomiędzy segmentami (głównie od Ryvu) 1 767 2 410  708  677 

Granty 4 931 3 981 1 782 1 431 

Pozostałe przychody operacyjne  616  333  250  147 

EBIT 8 325 7 769 3 484 3 076 

%EBIT 11% 14% 13% 16% 

EBITDA (wg MSSF16) 16 487   6 280   

%EBITDA (wg MSSF16) 23%   23%   

EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 13 644 11 286 5 211 4 375 

%EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 19% 20% 19% 22% 

Wynik netto 7 981 8 276 3 422 2 757 

%Wynik netto 11% 15% 13% 14% 
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Usługi 

Za okres  Za okres  Za okres  Za okres  

od 01.01.2019 do 
30.09.2019  

od 01.01.2018 do 
30.09.2018 

od 01.07.2019 do 
30.09.2019  

od 01.07.2018 do 
30.09.2018 

Przychody 63 573 48 257 23 511 16 611 

Zewnętrzne 58 478 42 979 21 665 14 981 

Pomiędzy segmentami (głównie do Ryvu) 1 932 2 590  760  738 

Granty 2 562 2 356  852  746 

Pozostałe przychody operacyjne  602  333  236  147 

EBIT 7 554 6 779 2 981 2 262 

%EBIT 12% 14% 13% 14% 

EBITDA (wg MSSF16) 15 215   5 568   

%EBITDA (wg MSSF16) 24%   24%   

EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 12 646 10 212 4 635 3 526 

%EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 20% 21% 20% 21% 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na EBIDTA 2 570    934   

Bioinformatyka 

Za okres  Za okres  Za okres  Za okres  

od 01.01.2019 do 
30.09.2019  

od 01.01.2018 do 
30.09.2018 

od 01.07.2019 do 
30.09.2019  

od 01.07.2018 do 
30.09.2018 

Przychody 9 824 7 442 3 644 3 093 

Zewnętrzne 7 442 5 654 2 699 2 244 

Pomiędzy segmentami (głównie do Ryvu)  0  163  0  163 

Granty 2 368 1 624  931  686 

Pozostałe przychody operacyjne  14  0  14  0 

EBIT  771  990  504  814 

%EBIT 8% 13% 14% 26% 

EBITDA (wg MSSF16) 1 272    711   

%EBITDA (wg MSSF16) 13%   20%   

EBITDA (bez wpływu MSSF 16)  998 1 075  576  849 

%EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 10% 14% 16% 27% 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na EBIDTA  274    135   

 

Segment usługowy w trzech pierwszych kwartałach 2019 r., ponownie jak w okresach ubiegłych, osiągnął 

dobrą rentowność przy zachowaniu dużej dynamiki wzrostu. Przychody z usług na rzecz klientów 

zewnętrznych za pierwsze 9 miesięcy 2019 r. wyniosły 58.478 tys. zł i w porównaniu do 42.979 tys. zł za 

analogiczny okres 2018 r. wzrosły o 36%. W tym samym okresie segment usługowy osiągnął zysk 

operacyjny na poziomie 7.554 tys. zł, co oznacza 11% wzrost w porównywaniu z zyskiem operacyjnym za 

porównywalny okres 2018 r., który wyniósł 6.779 tys. zł oraz rentowność na poziomie wyniku 

operacyjnego (liczoną jako wynik operacyjny segmentu do jego przychodów ogółem) na poziomie 12% w 

okresie 9 miesięcy 2019 r. (9 miesięcy 2018 r.: 14%). Niższa rentowność (niż w analogicznym okresie 

2018 r.) związana jest ze znaczącymi inwestycjami jakie zostały zrealizowane w ramach segmentu 

usługowego, w szczególności związanymi z nabywaniem nowego sprzętu w ostatnim okresie 2018 r., które 

zaowocowały skokowym wzrostem amortyzacji w omawianym okresie 2019 r. w stosunku do 

porównywalnego okresu 2018 r. Amortyzacja (bez wpływu MSSF 16) wzrosła o 55% z 3.433 tys. zł w okresie 

9 miesięcy 2018 r. do 5.319 tys. zł w okresie 9 miesięcy 2019 r. Dodatkowo wpływ na niższą rentowność 
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miały koszty ponoszone na przeprowadzenie podziału Grupy na dwie niezależne Spółki. Koszty te, w części 

dotyczącej segmentu usług, obniżyły rentowność tego segmentu w 9 miesiącach 2019 r. o około 0.4 p.p.  

Segment bioinformatyczny osiągnął w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. przychody na poziomie 

9.824 tys. zł, co oznacza wzrost o 32% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 

roku ubiegłego, które wyniosły 7.442 tys. zł. Segment ten osiągnął w omawianym okresie 2019 r. zysk 

operacyjny w wysokości 771 tys. zł co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r., 

kiedy to zysk operacyjny wyniósł 990 tys. zł. Spadek wynika głównie ze zwiększonych nakładów 

ponoszonych na własne projekty rozwojowe, dla których przychody z komercjalizacji zostaną osiągnięte 

w przyszłości. 

W ciągu 9 miesięcy 2019 r. przychody z tytułu dotacji zwiększyły się o 24% w porównaniu do analogicznego 

okresu roku poprzedniego – wzrost z 3.981 tys. zł do 4.931 tys. zł. 

Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2019, wynikających z podpisanych na dzień 28 

października 2019 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi 97.378 tys. zł, w tym: 

• Usługi    81.285 tys. zł, 

• Bioinformatyka  9.983 tys. zł, 

• Dotacje   6.110 tys. zł 

i jest wyższy od backlogu opublikowanego w listopadzie ubiegłego roku na rok 2018 o 38%. Na 

podkreślenie zasługuje fakt, że backlog segmentu usługowego na 2019 r. jest wyższy o 41%, segmentu 

bioinformatycznego jest wyższy o 19%. 

2.2 Jednostkowe wyniki 

Spółka Selvita S.A (wcześniej Selvita CRO S.A.), została utworzona w dniu 21 marca 2019 r. w związku z 

podziałem Ryvu Therapeutics (wcześniej Selvita S.A.). Spółka do dnia wniesienia do niej zorganizowanej 

części przedsiębiorstwa zajmującej się działalnością usługową typu CRO z Ryvu Therapeutics (wcześniej 

Selvita S.A.), tj.: 1 października 2019 r., nie generowała przychodów z działalności operacyjnej. W związku 

z powyższym, Spółka osiągnęła stratę netto w analizowanym okresie 9 miesięcy 2019 roku w wysokości 

265 tys. zł.  

3.  Majątek Spółki oraz struktura aktywów i pasywów 

3.1 Skonsolidowane dane 

Wartość majątku Grupy Selvita S.A. na koniec września 2019 roku wyniosła 83.354 tys. zł. Na koniec 

września 2019 roku najistotniejsze pozycje majątku obrotowego to należności krótkoterminowe 

wynoszące 25.021 tys. zł oraz środki pieniężne wynoszące 11.831 tys. zł. Aktywa trwałe to w większości 

wyposażenie laboratoriów oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 7.202 

tys. zł. Spadek stanu środków pieniężnych wynika głównie z wydatków ponoszonych na zakup środków 

trwałych, wzrostu kapitału obrotowego netto oraz będącego następstwem podziału Ryvu Therapeutics 

S.A. (dawnej Selvita S.A.). Wartość aktywów trwałych wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2018 r. 

o 21.439 tys. zł. Na wzrost składają się wspomniane powyżej nakłady na środki trwałe oraz ujęcie, 

począwszy od 1 stycznia 2019 roku, prawa do użytkowania składników aktywów (głównie najem 
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pomieszczeń) zgodnie z MSSF 16. W związku z czym, z tego tytułu, na dzień 1 stycznia 2019 roku Grupa po 

raz pierwszy ujęła w aktywach kwotę 11.272 tys. zł. Taka sama kwota została ujęta w pozostałych 

zobowiązaniach finansowych.   

Struktura majątku świadczy o wysokiej płynności Grupy co potwierdzają poniższe wskaźniki: 

 30.09.2019 31.12.2018 

Wskaźnik płynności  
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe w tym krótkoterminowe rezerwy i 
rozliczenia międzyokresowe bierne (bez rozliczeń międzyokresowych przychodów) 

3,66 4,03 

Wskaźnik podwyższonej płynności  
(aktywa obrotowe- zapasy)/ zobowiązania krótkoterminowe w tym krótkoterminowe 
rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne (bez rozliczeń międzyokresowych 
przychodów) 

3,55 3,94 

W pasywach bilansu jedną z największych wartość stanowi kapitał własny, który na dzień 30 września 

2019 r. wynosił 41.161 tys. zł co stanowi skonsolidowane aktywa netto Części Wydzielanej. Innym istotnym 

źródłem finansowania są zobowiązania długoterminowe, które na koniec września 2019 r. wyniosły 25.439 

tys. zł. Największe wartościowo pozycje zobowiązań długoterminowych to pozostałe zobowiązania 

finansowe w kwocie 22.345 tys. zł Wzrost pozostałych zobowiązań finansowych (zarówno 

długoterminowych jak i krótkoterminowych) wynika z wpływu MSSF 16, który opisany został powyżej.  

3.2 Jednostkowe dane 

Wartość majątku Spółki Selvita S.A. na koniec września 2019 roku wyniosła 2.752 tys. zł. Na wartość 

majątku Spółki praktycznie w całości składają się środki pieniężne wynoszące 2.705 tys. zł.   

Struktura majątku świadczy o wysokiej płynności Spółki co potwierdzają poniższe wskaźniki: 

 30.09.2019  

Wskaźnik płynności  
aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe w tym krótkoterminowe rezerwy i 
rozliczenia międzyokresowe bierne (bez rozliczeń międzyokresowych przychodów) 

150,36  

Wskaźnik podwyższonej płynności  
(aktywa obrotowe- zapasy)/ zobowiązania krótkoterminowe w tym krótkoterminowe 
rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne (bez rozliczeń międzyokresowych 
przychodów) 

150,36  

W pasywach bilansu największą wartość stanowi kapitał własny, który na dzień 30 września 2019 r. wynosił 

2.734 tys. zł.   

4.  Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa oraz ocena zarządzania 

zasobami finansowymi 

4.1 Skonsolidowane dane 

Sytuacja finansowa Grupy na moment sporządzenia raportu jest bardzo dobra. Na dzień 30 września 2019 

roku wartość środków pieniężnych Grupy wynosiła 11.831 tys. zł, zaś na koniec października 2019 roku 

wartość środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Selvita S.A. wynosiła 13.944 tys. zł. 
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Segment usługowy na bieżąco realizuje swoje zobowiązania i utrzymuje bezpieczny poziom środków 

pieniężnych pozwalający na zachowanie płynności. Gotówka generowana z działalności operacyjnej 

pozwala na zrealizowanie planowanych inwestycji w rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej.  

4.2 Jednostkowe dane 

Sytuacja finansowa Spółki na moment sporządzenia raportu jest bardzo dobra. Na dzień 30 września 2019 

roku wartość środków pieniężnych Spółki wynosiła 2.705 tys. zł, zaś na koniec października 2019 roku 

wartość środków pieniężnych Spółki wynosiła 3.515 tys. zł. 

5.  Istotne pozycje pozabilansowe 
Istotne pozycje pozabilansowe zostały opisane w nocie 9.6 skróconego jednostkowego sprawozdania 

finansowego. 

6.  Komentarz Zarządu do wyników finansowych przejmowanej 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
Jak opisano na wstępie w dniu 1 października 2019 r. miało miejsce wydzielenie ze spółki Ryvu 

Therapeutics S.A. do Spółki Selvita S.A zorganizowanej części przedsiębiorstwa świadczącej usługi typu 

CRO. 

Poniżej zaprezentowano szczegółowe dane odnośnie skonsolidowanych aktywów i pasywów dotyczących 

Części Wydzielanej jak również przychodów i kosztów osiągniętych przez tą cześć działalności w okresie od 

1.01.2019 do 30.09.2019 oraz w okresie porównawczym od 1.01.2018 do 30.09.2018 jako sprawozdania 

proforma, pokazujące jakby wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie 

nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r. Należy zaznaczyć, że prezentowane dane są szacunkiem Spółki 

zaprezentowanym w celu ułatwienia analizy i porównania wyników. 

Skrócony skonsolidowany bilans proforma wg MSSF 

AKTYWA  Stan na Stan na 

    30/09/2019 31/12/2018 

Aktywa trwałe      

Rzeczowe aktywa trwałe  21 573 536 17 272 203 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania  14 014 106 - 

Nieruchomości inwestycyjne   - - 

Wartość firmy   280 740 280 740 

Pozostałe aktywa niematerialne   97 055 91 509 

Niezakończone prace rozwojowe   - - 

Inwestycje  wyceniane metodą praw własności   - - 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  7 202 467 4 336 109 

Pozostałe aktywa   343 335 91 800 

Aktywa trwałe razem   43 511 239     22 072 361           

      

Aktywa obrotowe     

Zapasy   1 251 504 1 110 324 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności   21 702 073 20 561 809 

Należności z tytułu kontraktów długoterminowych   3 318 988 791 604 

Pozostałe aktywa finansowe   83 410 89 371 

Bieżące aktywa podatkowe   - - 
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Pozostałe aktywa   1 655 802 1 267 983 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   11 830 902 26 690 520 

    39 842 679 50 511 611 

Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia   - - 

Aktywa obrotowe razem   39 842 679 50 511 611 

Aktywa razem   83 353 918 72 583 972 

 

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA  Stan na Stan na 

    30/09/2019 31/12/2018 

Kapitał własny   
  

Kapitał podstawowy  12.876.983 12.876.983 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej   - - 

Akcje własne   - - 

Kapitał zapasowy  13 078 731 18 730 690 

Pozostałe kapitały rezerwowe   - - 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   (220 995) 211 734 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)   4 586 871 3 926 485 

Zysk (strata) netto   7 588 069 10 496 488 

Kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale, związane z aktywami 
klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia 

  - - 

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej   

37 909 659 46 242 380 

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli   3 251 499 2 947 424 

Razem kapitał własny   41 161 158 49 189 804 

      

Zobowiązania długoterminowe     

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe   - - 

Pozostałe zobowiązania finansowe   22 344 891 5 671 699 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych   84 078 95 144 

Rezerwa na podatek odroczony   2 898 958 187 845 

Rezerwy długoterminowe   - - 

Przychody przyszłych okresów   110 999 140 675 

Pozostałe zobowiązania   - - 

Zobowiązania długoterminowe razem   25 438 926 6 095 363 

      

Zobowiązania krótkoterminowe     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

 6 004 778 9 167 338 

Zobowiązania z tytułu kontraktów długoterminowych   1 938 731 1 156 678 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe    13 113 13 314 

Pozostałe zobowiązania finansowe   2 542 642 1 895 702 

Bieżące zobowiązania podatkowe   - 198 052 

Rezerwy krótkoterminowe   5 868 602 4 751 402 

Przychody przyszłych okresów   385 968 116 319 

Pozostałe zobowiązania   - - 

Zobowiązania krótkoterminowe razem   16 753 834 17 298 805 

Zobowiązania razem   42 192 760 23 394 168 

Pasywa razem   83 353 918 72 583 972 
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Skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat proforma wg MSSF 

  

 

01/01/2019- 
30/09/2019 

 
01/07/2019- 
30/09/2019 

01/01/2018- 
30/09/2018 

 
01/07/2018- 
30/09/2018 

Działalność kontynuowana        

Przychody ze sprzedaży  67 686 476  25 071 897  51 042 911 17 902 176 

Przychody z tytułu dotacji   4 930 618  1 782 143  3 980 593 1 431 243 

Pozostałe przychody operacyjne   616 030  249 629  332 518 146 721 

Razem przychody z działalności operacyjnej   73 233 124  27 103 669  55 356 022 19 480 140 

Zmiana stanu produktów   -  -  

Amortyzacja   (8 161 844) (2 795 302) (3 517 166) (1 299 688) 

Zużycie surowców i materiałów   (11 900 179) (4 132 008) (7 902 193) (2 816 064) 

Usługi obce   (8 566 999) (2 544 487) (7 744 642) (2 254 832) 

Koszty świadczeń pracowniczych   (33 061 039) (12 919 304) (25 474 993) (9 070 747) 

Podatki i opłaty   (635 927) (298 526) (564 079) (264 211) 

Pozostałe koszty   (2 511 765) (909 560) (2 355 446) (702 072) 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów   - - - - 

Inne   (70 102) (20 166) (28 452) 3 013 

Razem koszty działalności operacyjnej   (64 907 855) (23 619 353) (47 586 971) (16 404 601) 

      

Zysk (strata) na działalności operacyjnej   8 325 269 3 484 317 7 769 051 3 075 539 

Przychody finansowe   661 243 314 486 489 165 (367 623) 

Koszty finansowe   (564 642) (158 556) (34 458) (3 116) 

Inne  - - - - 

Zysk (strata) na działalności gospodarczej   8 421 870 3 640 247 8 223 758 2 704 800 

Udziały w jednostkach stowarzyszonych metodą 
praw własności 

  - - - - 

Udziały w jednostkach powiązanych metodą 
wartości godziwej 

 - - - - 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   8 421 870 3 640 247 8 223 758 2 704 800 

Podatek dochodowy   (440 828) (218 222) 52 434 52 434 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej 

  7 981 042 3 422 025 8 276 192 2 757 234 

      

ZYSK (STRATA) NETTO   7 981 042 3 422 025 8 276 192 2 757 234 

Zysk netto przypadający:       

    Akcjonariuszom jednostki dominującej   7 588 069 3 171 903 7 810 832 2 460 111 

    Udziałom niedającym kontroli   392 973 250 122 465 360 297 123 

      

Pozostałe całkowite dochody netto  - - - - 

        

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych 

  (432 729) (363 228) (51 070) (28 439) 

Pozostałe całkowite dochody netto razem (432 729) (363 228) (51 070) (28 439) 

      

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 7 548 313 3 058 797 8 225 122 2 728 795 

Suma całkowitych dochodów przypadająca:     

   Akcjonariuszom jednostki dominującej 7 155 240 2 808 675 7 759 762 2 431 672  

   Udziałom niedającym kontroli 392 973 250 122 465 360 297 123 
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7. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 
 

Zamieszczone poniżej dane obejmują zakres działalności Emitenta tak jakby prowadził on działalność 

operacyjną na dzień bilansowy 30 września 2019 r., tj. z uwzględnieniem zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa, która została wniesiona do Emitenta w dniu 1 października 2019 r. w związku z wpisem 

do KRS w tym dniu podziału Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.). W związku z powyższym 

prowadzące działalność usługową typu CRO, segmenty biologii i chemii kontraktowej, a także Ardigen S.A. 

zostały ujęte w niniejszym raporcie okresowym.   

Dział Biologii Kontraktowej  

Dział Biologii Kontraktowej świadczy usługi biologiczne, biochemiczne i analityczne. Specjalizuje się w 

prowadzeniu certyfikowanych badań wykonywanych w standardzie GLP i GMP obejmujących obszary takie 

jak: badania farmakodynamiczne, badania cytotoksyczności, opracowywanie i walidacja testów: 

biochemicznych, bioanalitycznych, komórkowych oraz metod analitycznych (w tym testy ADME i analizy 

DMPK). Laboratorium Biochemiczne Działu oferuje też szeroki panel badań z obszaru biochemii białka. 

Dział Biologii Kontraktowej składa się z trzech laboratoriów usługowych o szerokiej ofercie: Laboratorium 

Biochemicznego, Laboratorium Analitycznego oraz Laboratorium Biologii Molekularnej i Komórkowej.  

Laboratorium Biochemii specjalizuje się w produkcji i oczyszczaniu białek rekombinowanych oraz analizie 

strukturalnej kompleksów białko-ligand. Wysokiej jakości białka rekombinowane są produkowane z 

wykorzystaniem zarówno bakteryjnych jak i eukariotycznych systemów ekspresyjnych. Strategia taka 

umożliwia produkcję szerokiego wachlarza białek, także tych o wysokiej trudności uzyskania ekspresji. W 

trzecim kwartale 2019 r., tego typu projekty pozostawały głównym źródłem przychodów Laboratorium. 

Ponadto, we wspomnianym okresie kontynuowano szereg projektów związanych z analizą 

krystalograficzną białek (tzw. badania „od genu do struktury”) dla klientów z branży farmaceutycznej o 

globalnym zasięgu. Projekty związane z analizą strukturalną makrocząsteczek charakteryzują się wysokim 

stopniem zaawansowania technologicznego i zwykle posiadają wyższą wartość niż projekty związane z 

produkcją białek. Udział projektów krystalograficznych w przychodach Laboratorium pozostaje na 

wysokim poziomie i stanowi ważną część przychodów, co umożliwia dalszy rozwój tej części działalności. 

Należy zaznaczyć że Laboratorium Biochemii posiada niezbędne zasoby do wykonywania zaawansowanych 

technologicznie i naukowo projektów krystalograficznych, czyli zespół wysoce doświadczonych 

naukowców, a także wysokiej klasy sprzęt. Ponadto, w Laboratorium Biochemii wykonywany jest 

długoterminowy projekt współfinansowany ze środków Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

Projekt ten ma na celu dalsze poszerzenie doświadczenia związanego z krystalografią i analizą strukturalną 

białek. Polega on na opracowaniu i wdrożeniu metod produkcji i krystalizacji różnorodnych klas białek jako 

celów molekularnych, które mogą mieć duże znaczenie w procesie rozwoju nowych leków.  

Wspomniane projekty badawcze wykonywano głównie dla klientów europejskich oraz ze Stanów 

Zjednoczonych reprezentujących światowe koncerny farmaceutyczne i biotechnologiczne, jak i mniejsze 

firmy zaangażowane w rozwój nowych leków. Należy zaznaczyć, że systematycznie zwiększa się poziom 
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zamówień z USA, czyli największego rynku biotechnologicznego na świecie. Wysoki i stale rosnący poziom 

liczby projektów w Laboratorium Biochemii niewątpliwie związany jest z rozpoznawalnością oferty 

usługowej i nieustannie podwyższanym standardem (bardzo wysoka jakość produktów i danych 

badawczych) realizowanych usług. Baza powracających klientów zamawiających kolejne projekty, w tym 

krystalograficzne, ciągle rośnie włączając w to bardzo wymagających klientów z wysoce konkurencyjnego 

rynku w Stanach Zjednoczonych. Wysoka i rosnąca liczba zamówień pozwala na dynamiczny rozwój 

Laboratorium Biochemii, co manifestuje się w zwiększeniu zatrudnienia wysokiej klasy naukowców oraz 

ciągłym usprawnianiem infrastruktury dostępnej w laboratoriach.  

W trzecim kwartale 2019 roku Laboratorium Analityczne realizowało ofertę skierowaną do klientów 

farmaceutycznych oraz agrochemicznych. Oprócz kontynuacji projektów długoterminowych związanych z 

rozwojami metod przy wykorzystaniu różnych technik instrumentalnych pozyskano nowe projekty 

rozwojowe wykonywane w podejściu FTE. Dodatkowo rozpoczęto nowe projekty związane z walidacją i 

transferem metod analitycznych prowadzone zgodnie z wymogami systemów jakości GxP. Na uwagę 

zasługuje pozyskanie kolejnych zamówień od dużych, światowych firm farmaceutycznych dotyczących 

analiz produktów biologicznych. Po etapie transferu metod bioanalitycznych planowana jest 

długoterminowa współpraca z tymi klientami w obszarze badań zwolnieniowych. W obszarze tym liczba 

wystawianych certyfikatów jakości dla produktów małocząsteczkowych oraz produktów biologicznych 

wzrasta z kwartału na kwartał. W celu kompleksowej realizacji specyfikacji produktów biologicznych 

laboratorium zostało wyposażone w trzecim kwartale 2019 r. o nowy aparat do elektroforezy kapilarnej, a 

kolejne inwestycje związane z badaniami zwolnieniowymi tych produktów planowane są w czwartym 

kwartale 2019 r. 

Dla firm agrochemicznych Laboratorium Analityczne kontynuowało usługi w zakresie rozwoju 

i optymalizacji metod, walidacji oraz certyfikacji związków aktywnych i zanieczyszczeń. Dla klientów tej 

branży wykonywano również badania 5Batch i 1Batch, stabilnościowe, analizy fizyko-chemiczne oraz 

badania dioksyn i furanów z wykorzystaniem techniki GC-MS.  

W Q3 2019 dedykowany zespół specjalistów z obszaru ADME i bioanaliz zaangażowany był w realizację 

projektów zintegrowanych związanych z rozwojem leków. Rozpoczęto również kolejną roczną współpracę 

w projekcie zintegrowanym, gdzie Laboratorium Analityczne wykonuje badania z obszaru analiz ADME. W 

celu zwiększenia przepustowości w obszarze testów fizykochemicznych pod koniec kwartału laboratorium 

zostało wyposażone w dedykowaną zautomatyzowaną platformę. Pozwoli ona na efektywniejszy 

screening właściwości fizykochemicznych cząsteczki, co jest szczególnie ważne w pierwszej fazie badań 

zintegrowanych. Biorąc pod uwagę dalsze  plany rozwojowe w zespole rozpoczęto również proces zakupu 

kolejnego wysokiej klasy spektrometru LCMS. 

W trzecim kwartale 2019 r. Dział Biologii Molekularnej i Komórkowej kontynuował realizację projektów z 

zakresu Drug Discovery opartych na analizach SAR. Jeden z nich został w tym kwartale przedłużony, a 

zakres prac wykonywanych w jego ramach rozszerzony. W realizację wspomnianych przedsięwzięć łącznie 

zaangażowanych było dziesięciu naukowców laboratorium, których rola polegała na opracowaniu testów 

biochemicznych i komórkowych charakteryzujących aktywność i mechanizm działania nowych cząsteczek 

o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym. 
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Druga kluczowa grupa projektów realizowana przez Dział Biologii Molekularnej i Komórkowej w Q3 2019 

roku związana była z analizami leków biopodobnych. W tym okresie realizowane były projekty dotyczące 

analiz porównawczych in vitro leków biopodobnych i ich analogów. W ramach każdego z nich naukowcy 

odpowiedzialni byli za optymalizację, walidację oraz analizę porównawczą biopodobnych leków z ich 

referencjami w testach powinowactwa do receptora, aktywności mitogennej oraz regulacji metabolizmu 

komórkowego. Prace wykonywane były w standardzie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (ang. Good 

Laboratory Practice, GLP). 

Ponadto, kontynuowano rutynowe badania zwolnieniowe leków biopodobnych, a także rozpoczęto 

transfer testów biologicznych w celu badań zwolnieniowych dla leków biopodobnych z grupy przeciwciał 

monoklonalnych. Analizy te prowadzono dla klientów z Wielkiej Brytanii, w standardzie Dobrej Praktyki 

Wytwarzania. 

W trzecim kwartale 2019 r. konsekwentnie kontynuowano badania w ramach projektu dofinasowanego 

przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości: „Opracowanie platformy badań in vitro dla biopodobnych 

przeciwciał o działaniu terapeutycznym”. W jego ramach zespół badawczy opracowuje szereg testów 

biofizycznych, biochemicznych i komórkowych in vitro mających na celu analizę porównawczą 

powinowactwa oraz aktywności przeciwciał monoklonalnych z grupy inhibitorów TNFα oraz VEGF. 

Platforma powyższa będzie miała podobny charakter do platformy badań porównawczych biopodobnych 

insulin i ich analogów, która opracowana została przez zespół w latach poprzednich. 

W najbliższym okresie głównym celem Działu Biologii Kontraktowej będzie dalsze zwiększanie stopnia 

penetracji rynków Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem oferty 

skierowanej do klientów farmaceutycznych/biotechnologicznych poszukujących zintegrowanych 

rozwiązań dla projektów związanych z rozwojem leków. 

Dział Chemii Kontraktowej 

Dział Chemii obejmuje ponad 140 osób pracujących w dwóch jednostkach – w oddziale w Krakowie oraz 

w oddziale w Poznaniu otwartym w 2016 roku. Ok. 20% pracowników to obcokrajowcy, natomiast blisko 

połowa pracowników Działu Chemii to naukowcy ze stopniem naukowym doktora, których liczba 

sukcesywnie rośnie, zapewniając różnorodne, specjalistyczne doświadczenie w obszarze chemii 

organicznej, medycznej, obliczeniowej i analitycznej, co jest niezbędne dla zapewnienia wysokiej jakości 

usług docenianej przez naszych klientów. 

Strategia Działu od lat skupia się przede wszystkim wokół obszaru Drug Discovery, w którym realizowane 

są różnorodne projekty, zaczynając od chemicznych projektów FFS (Fee For Service), przez projekty FTE 

(Full Time Equivalent), obejmujące jeden z elementów procesu rozwoju cząsteczek leczniczych, a na 

projektach zintegrowanych, obejmujących współpracę naukową w obrębie różnych dziedzin naukowych, 

tj. chemii, analityki, biologii, kończąc. 

Większość zleceń Działu Chemii to projekty chemiczne, polegające na syntetycznym wsparciu projektów 

badawczych mających na celu opracowanie nowych terapii. Główne zadanie zespołów chemicznych to 

synteza serii bibliotek związków chemicznych o potencjale biologicznym, ich oczyszczanie oraz analiza 

jakościowa mająca na celu wsparcie projektów badawczo-rozwojowych klienta. Współprace w tym 
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obszarze oparte są najczęściej na długoterminowych relacjach z klientami i umowach zawartych w latach 

poprzednich. Wskazać należy tutaj na przykład na zlecenie zawarte w dniu 5 lipca 2019 r. w ramach umowy 

ramowej zawartej z jedną z globalnych firm biotechnologicznych z siedzibą w Europie (w dniu 1 lutego 

2018 r.), o wartości 1.353.800 EUR (5.747.152 PLN po kursie 1 EUR= 4,2452 PLN), dotyczące świadczenia 

usług polegających na syntezie związków chemicznych w celu wsparcia rozwoju projektów innowacyjnych 

Klienta (więcej informacji w raporcie bieżącym 19/2019).  

Tego typu długoterminowe kontrakty traktować należy jako wyraz zaufania do świadczonych usług, co jest 

znaczące dla dalszego rozwoju działalności typu CRO. Klienci Działu to duże koncerny oraz średniej 

wielkości firmy farmaceutyczne, duże i średnie firmy biotechnologiczne, przemysł agrochemiczny i 

chemiczny, jak również środowisko akademickie oraz firmy CRO/CMO.  

W związku z ciągłą aktywnością sprzedażową Spółki  na rynku europejskim, amerykańskim oraz w Azji 

(konferencje branżowe, targi, wizyty w siedzibie klienta etc.), a także rosnącym zaufaniem rynku, w Q3 

2019 zostały również podpisane kontrakty FTE z nowymi klientami, obejmujące prace badawczo-

rozwojowe, prowadzące do opracowania nowych cząsteczek aktywnych farmakologicznie, nowych 

procesów syntetycznych i technologii. 

W trzecim kwartale 2019 roku Dział Chemii kontynuował również prace nad zintegrowanymi projektami 

Drug Discovery, jednocześnie budując zasoby niezbędne do prowadzenia tego typu projektów z obszaru 

chemii medycznej, w której poza wiedzą i doświadczeniem w obszarze typowej chemii organicznej i chemii 

obliczeniowej niezbędna jest umiejętność interpretacji danych biologicznych pochodzących z 

farmakologicznych badań in vitro, parametrów ADME oraz stabilności związków w organizmach 

zwierzęcych i ludzkich. Naukowcy Działu Chemii pracowali nad poprawą właściwości fizykochemicznych 

oraz aktywności nowych związków o potencjale farmakologicznym. Jednym z głównych zadań chemików 

medycznych było zaprojektowanie nowych struktur – szkieletów cząsteczek oraz małych bibliotek 

związków wokół nich w celu walidacji hipotez, które pozwolą przejść projektom do następnego etapu 

rozwoju. Chemicy medyczni byli odpowiedzialni za zrozumienie relacji struktura-aktywność (SAR) oraz 

zaplanowanie właściwej strategii syntezy w celu uzyskania odpowiedniej aktywności biologicznej 

docelowych związków.  

Wsparcie projektów zintegrowanych przez chemików obliczeniowych polegało na analizie danych 

dostępnych w domenie publicznej, budowie relacji struktura-aktywność (SAR) przez czas trwania projektu, 

projektowaniu struktur nowej generacji oraz wykorzystaniu wirtualnych technik opartych o strukturę 

białka, takich jak virtual screening czy focus docking, mających na celu określenie kluczowych oddziaływań 

ligand-białko. 

Zespół chemików organików skupiał się na efektywnej kosztowo i czasowo syntezie serii bibliotek 

związków o potencjalnej aktywności względem targetu, a zespół chemików analityków oczyszczał i 

charakteryzował zsyntezowanie substancje, które następnie były poddawane testom ADME, 

farmakologicznym badaniom in vitro oraz badaniom stabilności związków w organizmach zwierzęcych i 

ludzkich. Wyniki przeprowadzonych testów wracały do zespołu chemików obliczeniowych i medycznych w 

celu optymalizacji strategii projektów. 
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Bardzo dobra koordynacja pracy chemików medycznych, chemików syntetyków i analityków, chemików 

obliczeniowych, zespołu ADME oraz farmakologii in vitro przez kierowników projektów zintegrowanych, 

widoczny wkład intelektualny naukowców, jak również dobra komunikacja z klientem pozwoliły osiągnąć 

założone cele projektowe poprzez generację wysokiej jakości danych, dzięki czemu kontrakt został 

przedłużony i w sierpniu b.r., w jednym z projektów zintegrowanych, zespół rozpoczął fazę hit-to-lead. 

Oprócz projektów typowo syntetycznych dla przemysłu biotechnologiczno-farmaceutycznego oraz 

projektów zintegrowanych, Dział Chemii pracował również nad projektami mającymi na celu opracowanie 

nowych, efektywnych i wydajnych kosztowo oraz bezpiecznych dla środowiska procesów 

syntezy/alternatywnych technologii otrzymywania substancji chemicznych. W części projektów szczególne 

znaczenie miało skalowanie procesów chemicznych do celów produkcyjnych, optymalizacja i 

parametryzacja technologii do celów rejestracyjnych. 

W Q3 2019 r. Dział Chemii pracował również nad syntezą kontraktową związków farmaceutycznych oraz 

chemicznych (zapachowych, agrochemicznych, związków do zastosowań specjalistycznych np. w 

elektronice, w przemyśle nutrition and care) w skali od mg do kg – dostarczając klientom substancje 

aktywne,  zanieczyszczenia, produkty degradacji, czy wzorce analityczne do celów rejestracyjnych. 

Ponadto Dział Chemii pracował nad projektami z obszaru Drug Development, dopracowując warunki 

krystalizacji substancji farmaceutycznych, w celu uzyskania substancji o optymalnych właściwościach dla 

formulacji leku. 

Zespół chemików obliczeniowych, oprócz wsparcia projektów zintegrowanych, w kwartale trzecim 2019 r. 

pracował również np. nad projektem, którego celem było zaproponowanie struktur związków biorących 

udział w interakcjach białko-białko w zastępstwie peptydów, wykorzystując do tego celu virtual screening 

oraz zaawansowane narzędzia chemoinformatyczne.  

W celu dalszego wzmacniania marki na rynku projektów badawczo-rozwojowych, w trzecim kwartale 

2019 r. trwały prace nad przygotowaniem publikacji naukowych, prezentacji oraz aplikacji patentowych, 

opartych o badania prowadzone we współpracy naukowców z klientami na bazie projektów komercyjnych 

i potwierdzające wiarygodność w obszarze badań naukowych. Opublikowano np. MINI-REVIEW: THE 

CHEMISTRY OF VORAPAXAR – IS THERE ANY ROOM FOR IMPROVEMENT LEFT? HETEROCYCLES, Vol. 101. 

(Published online, 7th August, 2019), którego autorem są pracownicy Emitenta oraz długoletniego klienta 

– firmy SANDOZ, należącej do koncernu Novartis (S. Nerdinger).  

W kolejnych kwartałach/latach, oprócz wzmacniania zespołu poprzez zatrudnianie wysoko 

wykwalifikowanej kadry o zdywersyfikowanym doświadczeniu oraz inwestycje w sprzęt, technologie i 

laboratoria niezbędne dla dalszego harmonijnego funkcjonowania rosnącej organizacji, kluczowe dla 

organicznego wzrostu Działu będzie zwiększanie efektywności funkcjonowania poprzez wdrożenie 

automatyzacji procesów syntezy i oczyszczania związków. Dział Chemii planuje również bardziej 

intensywnie wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji w procesie analizy danych, tworzenia modeli 

oraz przewidywania związków aktywnych nowej generacji w zintegrowanych projektach Drug Discovery. 
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Ardigen S.A. (Bioinformatyka i medycyna precyzyjna) 

W trzecim kwartale 2019 roku kontynuowano intensywne działania związane ze sprzedażą platform 

technologicznych. Odbyto wiele spotkań z potencjalnymi klientami, z którymi kontakt nawiązano podczas 

licznych konferencji z pierwszej połowy bieżącego roku. 

Zespół naukowy Ardigen pracujący nad zwiększeniem odpowiedzi pacjentów onkologicznych na 

immunoterapię wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej Cancer Immunotherapy 

Conference w Paryżu organizowanej przez Cancer Research Institute (CRI), Association for Cancer 

Immunotherapy (CIMT), European Academy of Tumor Immunology (EATI) oraz American Association for 

Cancer Research (AACR). 

Obok planowych prac nad rozwojem platform technologicznych, w minionym kwartale przygotowano 

materiał do dwóch posterów, które zostały przyjęte przez komitet naukowy SITC (Society for 

Immunotherapy of Cancer). Postery będą zaprezentowane przez Ardigen na dorocznej konferencji SITC, 

która odbędzie się w listopadzie 2019 r. w okolicach Waszyngtonu.  

W trzecim kwartale zakończono prace związane z pierwszym etapem projektu TESLA (Tumor neoantigEn 

SeLection Alliance) prowadzonym przez The Parker Institute for Cancer Immunotherapy oraz Cancer 

Research Institute (US). Zespół Ardigen przekazał, dedykowane dla pacjentów chorych na raka jelita 

grubego oraz raka płuca biorących udział w projekcie, składy peptydów wygenerowanych przez Ardigen 

Neopitope Prediction Platform. W drugim etapie projektu wykonana zostanie walidacja laboratoryjna 

immunogenności zaprojektowanych przez Ardigen peptydów. 

W związku z planowanym zwiększeniem dynamiki przychodów powiększono zespół Business Development 

z dwóch osób do pięciu. Taka wielkość zespołu pozwoli na prowadzenie intensywnych działań w Kalifornii, 

obszarze Bostonu oraz w UK oferując zarówno platformy technologiczne jak i usługi. W kolejnych 

kwartałach planowane są dalsze inwestycje zwiększające możliwości sprzedażowe. 

Istotnym wydarzeniem, jakie miało miejsce w raportowanym okresie, jest zawarcie kontraktu z firmą 

farmaceutyczną z pierwszej dziesiątki na rozwój technologii sztucznej inteligencji służącej do analizy 

obrazów histopatologicznych w diagnostyce onkologicznej. Wybór firmy Ardigen był wynikiem projektu 

pilotażowego, w którym brało udział pięć zespołów Data Science oraz zespół patomorfologów. 

Rozwiązanie Ardigen dało najlepsze wyniki i jako jedyna firma uzyskała trafność diagnozy lepszą od ludzi. 
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8. Struktura jednostki gospodarczej 
 

Struktura Emitenta na dzień bilansowy 30.09.2019 

 

Firma Spółki  Selvita CRO Spółka Akcyjna (obecnie: Selvita S.A.) 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 383040072 

NIP 676-256-45-95 

Forma prawna  Spółka Akcyjna 

Numer w KRS  0000779822 

Akcjonariusz 
Selvita S.A. (obecnie: Ryvu Therapeutics S.A.) posiada 100% 
akcji 

 

Struktura Emitenta na dzień przekazania niniejszego Raportu 

Podmiot dominujący 

Firma Spółki  Selvita Spółka Akcyjna (poprzednio: Selvita CRO S.A.) 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 383040072 

NIP 676-256-45-95 

Forma prawna  Spółka Akcyjna 

Numer w KRS  0000779822 

 

Podmioty zależne  

Firma Spółki  BioCentrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 356815670 

NIP 676-226-47-81 

Forma prawna  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Numer w KRS  0000206301 

Strona www www.biocentrum.com.pl 

Wspólnicy 
100% udziałów posiada Selvita S.A. (poprzednio: Selvita CRO 
S.A.) 

 

Firma Spółki  Selvita Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 122456205 

NIP 676-245-16-49 

Forma prawna  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Numer w KRS  0000403763 

Wspólnicy 
100% udziałów posiada Selvita S.A. (poprzednio: Selvita CRO 
S.A.) 

 
 

http://www.biocentrum.com.pl/
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Firma Spółki  Selvita Inc. 

Siedziba  Boston, MA, USA 

Wspólnicy 
100% udziałów posiada Selvita S.A. (poprzednio: Selvita CRO 
S.A.) 

Kapitał zakładowy 1 USD 

Data utworzenia marzec 2015 r. 
 

Firma Spółki  Selvita Ltd 

Siedziba  Cambridge, Wielka Brytania 

Wspólnicy 
100% udziałów posiada Selvita S.A. (poprzednio: Selvita CRO 
S.A.) 

Kapitał Zakładowy 20.000 GBP 

Data utworzenia kwiecień 2015 r. 
 

Firma Spółki  Ardigen Spółka Akcyjna 

Siedziba  ul. Podole 76, 30-394 Kraków 

REGON 362983380 

NIP 676-249-58-65 

Forma prawna  Spółka Akcyjna 

Numer w KRS  0000585459 

Wspólnicy 49,26% akcji posiada Selvita S.A. (poprzednio: Selvita CRO S.A.) 

 

Skutki zmian w strukturze Emitenta 

Przedstawione powyżej zmiany w strukturze Emitenta związane są z zapoczątkowaną w dniu 28 marca 

2019 r. w związku uzgodnieniem i przyjęciem Planu Podziału Emitenta – reorganizacją Ryvu Therapeutics 

S.A. (poprzednio: Selvita S.A., „Spółka Dzielona”). W wyniku Podziału Spółki Dzielonej, który został 

zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym 1 października 2019 r. na Emitenta przeniesiona została 

działalność wydzielana ze Spółki Dzielonej w postaci działalności usługowej typu CRO, a także udziały i akcje 

w spółkach zależnych: Selvita Services sp. z o.o., BioCentrum sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Inc., Selvita 

Ltd., które przed Podziałem były spółkami zależnymi Spółki Dzielonej, a po Podziale stały się spółkami 

zależnymi Emitenta.  

9. Pozostałe informacje 

9.1 Prognozy wyników finansowych 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych. 

9.2 Informacje o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 

5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 
 

Na dzień bilansowy 30 września 2019 r. wszystkie akcje Emitenta były w posiadaniu Selvita S.A. (obecnie: 

Ryvu Therapeutics S.A.), tj. Spółki Dzielonej. 
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Stan posiadania akcji Emitenta przez akcjonariuszy posiadających ponad 5% ogólnej liczby 

głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu 

 

Imię i nazwisko akcjonariusza Suma akcji liczba głosów 
% kapitału 

zakładowego 
% głosów na WZ 

Paweł Przewięźlikowski 4 990 880 8 490 880 31,01% 42,15% 

Bogusław Sieczkowski 924 384 1 474 384 5,74% 7,32% 

Augebit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 
(bezpośrednio oraz pośrednio przez Privatech 
Holdings Limited)* 

1 039 738 1 039 738 6,46% 5,16% 

Nationale Nederlanden OFE** 1 594 749 1 594 749 9,91% 7,92% 

 
*Beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta 
**Udział według parytetu przydziału akcji wynikającego z uzgodnionego i przyjętego w dniu 28 marca 2019 r. Planu Podziału Selvita S.A. (obecnie: 
Ryvu Therapeutics S.A.) 
 

9.3 Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 

zarządzające i nadzorujące Emitenta  

Na dzień bilansowy 30 września 2019 r. członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej Emitenta nie posiadali 

akcji Emitenta. Na dzień bilansowy 30 września 2019 r. wszystkie akcje Emitenta były w posiadaniu Selvita 

S.A. (obecnie: Ryvu Therapeutics S.A.), tj. Spółki Dzielonej. 

Stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania 

niniejszego raportu 

Imię i nazwisko akcjonariusza Suma akcji 
Liczba głosów % kapitału 

zakładowego 
% głosów na WZ 

Zarząd        

Bogusław Sieczkowski 924 384 1 474 384 5,79% 7,36% 

Miłosz Gruca 47 000 47 000 0,29% 0,23% 

Mirosława Zydroń 30 000 30 000 0,19% 0,15% 

Edyta Jaworska 10 000 10 000 0,06% 0,05% 

Rada Nadzorcza         

Tadeusz Wesołowski* 92 975 92 975 0,58% 0,46% 

Piotr Romanowski  420 000 420 000 2,63% 2,10% 

Rafał Chwast 121 115 121 115 0,76% 0,60% 

Paweł Przewięźlikowski 4 990 880 8 490 880 31,01% 42,15% 

*Pan Tadeusz Wesołowski jest również beneficjentem Augebit FIZ 

9.4 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej 

Brak. 

9.5 Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na warunkach innych niż 

rynkowe 

Nie wystąpiły. 

9.6 Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji  

Nie dotyczy. 
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9.7 Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 

finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości 

realizacji zobowiązań przez Emitenta 

Nie dotyczy. 

9.8 Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 

perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

 
Wyniki kolejnych kwartałów będą zależały przede wszystkim od następujących czynników: 

• Tempo  rozwoju organicznego w tym pozyskiwania kolejnych kontraktów. 

• Potencjalne transakcje M&A. 

• Poziom inwestycji w infrastrukturę laboratoryjną, w tym w szczególności sprzęt. 

• Kształtowanie się kursów wymiany walut, zwłaszcza EUR/PLN i USD/PLN – Spółka ponosi większość 

kosztów w złotych polskich, a uzyskuje większość przychodów w walutach obcych. 

• Poziom inwestycji w sprzedaż (budowa nowych kanałów sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii) 

i marketing. 

9.9 Inne informacje 

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

Nie dotyczy. 

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym 

okresie 

Nie dotyczy. 

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do 

uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

Nie dotyczy. 

Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, 

rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz 

odwróceniu takich odpisów 

Nie dotyczy. 

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 

Nie dotyczy. 

Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 

Nie dotyczy. 

Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

Nie dotyczy. 
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Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 

Nie dotyczy. 

Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które 

mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 

jednostki 

Nie dotyczy. 

Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy 

kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do 

końca okresu sprawozdawczego 

Nie dotyczy. 

Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wyceny instrumentów finansowych 

wycenianych w wartości godziwej 

Nie dotyczy. 

Informacja dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub 

wykorzystania tych aktywów 

Nie dotyczy. 

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 

wartościowych 

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta 

W dniu 1 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 

12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 

trzy złote dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 12.776.983,20 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt 

sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez emisję 15.971.229 akcji, w 

tym: 1) 4.050.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, 

uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym 

zgromadzeniu tej spółki; 2) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł 

(osiemdziesiąt groszy) każda (łącznie: Akcje Podziałowe”) ("Rejestracja Podwyższenia Kapitału"), w związku 

z podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A., dalej: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 

pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych (podział przez wydzielenie), tj. poprzez przeniesienie na Emitenta części 

majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego zespół 

składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w obszarze 

biotechnologii typu Contract Research Organization oraz udziałów/akcji w spółkach zależnych, tj. 

BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc. („Działalność 

Wydzielona”). Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wraz z Rejestracją Podwyższenia Kapitału 

nastąpiło przeniesienie na Emitenta Działalności Wydzielonej, a tym samym Podział Spółki Dzielonej na 

dwa niezależne podmioty Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.) oraz Selvita S.A. (wcześniej Selvita 

CRO S.A.) stał się skuteczny.  
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Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na 

jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

Nie dotyczy. 

Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie 

finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe 

wyniki finansowe Emitenta 

Nie dotyczy. 

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

Brak. 

Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i 

wyniku finansowego emitenta 

Nie dotyczy 

Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub 

przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość 

Nie dotyczy. 
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10.  Noty do Sprawozdania Finansowego 

Nota Nr 1 
Zmiany w stanie środków trwałych od 21.03.2019r. do 30.09.2019r. 

Lp. Tytuł 

Grunty  
(w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów) 

Budynki, lokale, 
prawa do lokali  

i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej  

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem 

         Wartość brutto 

1 Bilans otwarcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c zakup środków trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d darowizny otrzymane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e ujawnienia (np. inwentaryzacje) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f 
środki używane na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy lub leasingu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

h Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b Sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c Likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d Aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e darowizny przekazane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f przemieszczenie wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g Pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 
 
       



39 
 

Lp. Tytuł 

Grunty  
(w tym prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów) 

Budynki, 
lokale, prawa 

do lokali  
i obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej  

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Razem 

         Skumulowana amortyzacja (umorzenie) 

1 Bilans otwarcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b amortyzacja za okres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c trwała utrata wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d przemieszczenia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a aktualizacja wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b sprzedaż 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d aport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e darowizny przekazane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

f przemieszenia wewnętrzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g trwała utrata wartości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

h pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Odpisy aktualizujące 

5 Bilans otwarcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a utworzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b rozwiązanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c wykorzystanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



40 
 

Nota Nr 2 
Zmiany w stanie środków trwałych w budowie w okresie od  21.03.2019 r. do 
30.09.2019 r. 

Lp. Tytuł Wartość 

1 Bilans otwarcia 0,00 

2 Zwiększenia 0,00 

a poniesione nakłady inwestycyjne 0,00 

b rozwiązanie odpisów aktualizujących 0,00 

c aktywowane różnice kursowe i odsetki od zobowiązań 0,00 

d nabycie 0,00 

3 Zmniejszenia 0,00 

a przekazanie na środki trwałe 0,00 

b oddanie do użytkowania nieruchomości 0,00 

c sprzedaż środków trwałych w budowie 0,00 

d spisanie zadań inwestycyjnych zaniechanych 0,00 

e dokonanie odpisu aktualizującego wartość środków trwałych w budowie 0,00 

f przejęcie do użytkowania (przeniesienie do ewidencji środków trwałych) 0,00 

4 Bilans zamknięcia 0,00 

 

Nota Nr 3 
                

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na dzień 
bilansowy 30 września 2019 r. 

Akcjonariusz / 
Udziałowiec 

Wartość akcji/ udziałów 
Udział % w kapitale 

zakładowym 
Udział % w liczbie głosów 

Selvita S.A. 100 000 100,00% 100,00% 

RAZEM 100 000 100% 100% 

 

Nota Nr 4 
Zmiany w stanie rezerw na świadczenia emerytalne i podobne 

Lp. Tytuł długoterminowe krótkoterminowe RAZEM 

1 Bilans otwarcia 0,00 0,00 0,00 

2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 

a na niewykorzystane urlopy 0,00 0,00 0,00 

3 Rozwiązania rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 

4 Wykorzystanie rezerw 0,00 0,00 0,00 

5 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 

 

Zmiany w stanie pozostałych rezerw 

Lp. Tytuł długoterminowe krótkoterminowe RAZEM 

1 Bilans otwarcia 0,00 0,00 0,00 

2 Utworzenie rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 

a na premie 0,00 0,00 0,00 
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b na koszty materiałów i usług obcych 0,00 0,00 0,00 

c rezerwa na LLS 0,00 0,00 0,00 

3 Rozwiązania rezerw (tytuły) 0,00 0,00 0,00 

4 Wykorzystanie rezerw 0,00 0,00 0,00 

a na premie 0,00 0,00 0,00 

b na koszty materiałów i usług obcych 0,00 0,00 0,00 

c rezerwa na LLS 0,00 0,00 0,00 

5 Bilans zamknięcia 0,00 0,00 0,00 

       w tym rezerwy (według tytułów):  

a rezerwa na premie 0,00 0,00 0,00 

b rezerwa na koszty materiałów i usług 0,00 0,00 0,00 

c rezerwa na LLS 0,00 0,00 0,00 

 

Nota Nr 5 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - struktura 
rzeczowa 

Lp. Tytuł 
21.03. -

30.09.2019 r. 

1 
Przychody netto ze sprzedaży produktów (struktura rzeczowa - rodzaje 
działalności), w tym: 0,00 

a wyroby 0,00 

b usługi 0,00 

c zmiana stanu produktu 0,00 

2 
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa - 
rodzaje działalności), w tym: 0,00 

a towary 0,00 

b materiały 0,00 

RAZEM 0,00 

 

Koszty według rodzaju 

Lp. Tytuł 21.03. -30.09.2019 r. 

  Koszty według rodzaju:   

a amortyzacja  0,00 

b zużycie materiałów i energii 2 753,00 

c usługi obce 218 978,00 

d podatki i opłaty 31 763,00 

e wynagrodzenia 9 772,00 

f ubezpieczenia i inne świadczenia, w tym emerytalne 1 393,00 

g pozostałe koszty rodzajowe 510,00 

h wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 

1 Koszty według rodzaju, razem 265 169,00 

2 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych  0,00 

3 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna) 0,00 

4 Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) (15 250,00) 

5 Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) (241 749,00) 

6 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 170,00 
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Nota Nr 6 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Lp. Tytuł ujemnych różnic przejściowych 

Kwota różnicy 
przejściowej 

Aktywa z 
tytułu 

podatku 
odroczonego  

na 
30.09.2019r. 

Stan na 
30.09.2019r. 

stawka  
podatku 

1 Odniesionych na wynik finansowy  0,00   0,00 

a 
należności handlowych i innych (odpisy aktualizujące różnice 
kursowe)   19% 0,00 

b pozostałych rezerw 0,00 19% 0,00 

c zobowiązań handlowych i innych (różnice kursowe) 0,00 19% 0,00 

d zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz ZUS 0,00 19% 0,00 

e straty podatkowe do rozliczenia w latach następnych 0,00 19% 0,00 

f zobowiązania z tytułu delegacji 0,00 19% 0,00 

g ulga za złe długi - koszty 0,00 19% 0,00 

h Kontrakty długoterminowe 0,00 19% 0,00 

i różnica amortyzacji podatkowej i bilansowej 0,00 19% 0,00 

j pozostałe różnice przejściowe 0,00 19% 0,00 

2 Odniesionych na kapitał własny 0,00   0,00 

RAZEM 0,00 X 0,00 

odpis aktualizujący wartość aktywów 0,00 

wartość netto aktywów z tytułu podatku odroczonego wykazanych  
w bilansie 0,00 

 

Nota Nr 6 (cd.) 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Lp. Tytuł dodatnich różnic przejściowych  

Kwota różnicy 
przejściowej Rezerwa z tytułu 

podatku 
odroczonego na 

30.09.2019r. 
Stan na 

30.09.2019r. 
stawka  
podatku 

1 Odniesionych na wynik finansowy 0,00   0,00 

a należności handlowych i innych (różnice kursowe) 0,00 19% 0,00 

b kontrakty długoterminowe 0,00 19% 0,00 

c naliczone odsetki od lokat 0,00 19% 0,00 

2 Odniesionych na kapitał własny 0,00   0,00 

RAZEM 0,00 X 0,00 

 

Nota Nr 7 
Kursy przyjęte do wyceny aktywów i pasywów w walutach obcych 

Lp. Tytuł 30.09.2019r. 

1 kurs EUR/PLN 4,3736 

2 kurs USD/PLN 4,0000 

3 kurs GBP/PLN 4,9313 

4 kurs CHF/PLN 4,0278 

5 kurs JPY/PLN 0,0370 

6 kurs SEK/PLN 0,4077 
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Do wyceny transakcji ujętych w rachunku zysków i strat zastosowano kursy wymiany walut 

obowiązujące na dzień dokonania transakcji zgodnie z zasadami opisanymi we wprowadzeniu do 

sprawozdania finansowego. 

 

Nota Nr 8 

Wynagrodzenia członków organów zarządzających i nadzorczych 
Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organu zarządzającego i nadzorującego jednostki oraz wszelkich zobowiązaniach 

wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub 

zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej 

kategorii organu. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wynagrodzenie wypłacone / należne w 
roku obrotowym kończącym 

30.09.2019r. 

1 Członkowie Zarządu Spółki 2 020,00 

2 Członkowie Rady Nadzorczej Spółki 0,00 

RAZEM 2 020,00 

 

Nota Nr 9 
Zdarzenia po dniu bilansowym   

W dniu 1 października 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki Emitenta (dalej: "Spółka Przejmująca") 

z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset 

siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 

12.776.983,20 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 

osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez emisję 15.971.229 akcji, w tym: 1) 4.050.000 akcji 

imiennych serii A o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do 

głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu tej 

spółki; 2) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt 

groszy) każda ("Rejestracja Podwyższenia Kapitału"), w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A. 

(poprzednio: Selvita S.A., dalej: „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek 

Handlowych (podział przez wydzielenie), tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części 

majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego zespół 

składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w 

obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization oraz udziałów/akcji w spółkach 

zależnych, tj. BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc. 

(„Działalność Wydzielona”).  

Zgodnie z art. 530 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych wraz z Rejestracją Podwyższenia Kapitału nastąpiło 

przeniesienie na Spółkę Przejmującą Działalności Wydzielonej, a tym samym Podział Emitenta na dwa 

niezależne podmioty Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.) oraz Selvita S.A. (wcześniej Selvita 

CRO S.A.) stał się skuteczny. Ryvu Therapeutics S.A. będzie w dalszym ciągu kontynuować rozwój 
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własnych innowacyjnych terapii onkologicznych, natomiast Spółka Przejmująca (obecna Selvita S.A.) 

będzie zajmowała się świadczeniem kompleksowych usług badawczo-rozwojowych na rzecz klientów 

zewnętrznych. 

Jednocześnie wraz z rejestracją Podziału w tym samym dniu nastąpiła zmiana firmy Emitenta z Selvita 

S.A. na Ryvu Therapeutics S.A. Spółka Przejmująca zmieniała natomiast firmę z Selvita CRO S.A. na 

Selvita S.A. 

Jak opisano powyżej w dniu 1 października 2019 r. miało miejsce wydzielenie ze spółki Ryvu 

Therapeutics S.A. do Spółki Selvita S.A zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół 

składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji działalności usługowej w 

obszarze biotechnologii typu Contract Research Organization oraz udziałów/akcji w spółkach 

zależnych, tj. BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc. 

(„Działalność Wydzielana”). .  

Poniżej zaprezentowano szczegóły jednostkowych aktywów i zobowiązań części wydzielanej wyłącznie 

z dawnej Selvita S.A. na dzień 30.09.2019 r., jak również jednostkowych przychodów i kosztów 

osiąganych przez tę część w okresie 01.01.2019 do 30.09.2019 r. (Dane te nie uwzględniają spółek 

zależnych tj. BioCentrum sp. z o.o., Selvita Services sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd., Selvita Inc. ) 

  

30.09.2019 r.                   
Jednostkowa część 

wydzielana z dawnej 
Selvita S.A. 

A. AKTYWA TRWAŁE 15 597 689,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 53 718,00 

1. Inne wartości niematerialne i prawne 53 718,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 5 730 412,00 

1. Środki trwałe 5 282 855,00 

a) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 922 633,00 

b) urządzenia techniczne i maszyny 185 939,00 

c) inne środki trwałe 4 174 283,00 

2. Środki trwałe w budowie 447 557,00 

III. Należności długoterminowe 221 388,00 

1. Od pozostałych jednostek 221 388,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 9 592 171,00 

1. Długoterminowe aktywa finansowe 9 592 171,00 

a) w jednostkach powiązanych 8 913 261,00 

- udziały lub akcje 8 909 456,00 

- udzielone pożyczki 3 805,00 

b) w pozostałych jednostkach 678 910,00 

- udziały lub akcje 678 910,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 13 376 435,00 

I. Zapasy 698 582,00 

1. Materiały 698 582,00 

II. Należności krótkoterminowe 10 436 782,00 

1. Należności od jednostek powiązanych 3 585 782,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 585 782,00 

- do 12 miesięcy 3 585 782,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 6 851 000,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 831 093,00 

- do 12 miesięcy 6 831 093,00 
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b) inne 19 907,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 67 024,00 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 67 024,00 

a) w jednostkach powiązanych 7 337,00 

- udzielone pożyczki 7 337,00 

b) w pozostałych jednostkach 58 291,00 

- udzielone pożyczki 58 291,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 396,00 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 395,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 174 047,00 

AKTYWA wydzielane 28 974 124,00 

 

  

30.09.2019 r.                   
Jednostkowa część 

wydzielana z dawnej 
Selvita S.A. 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 11 229 967,00 

I. Rezerwy na zobowiązania 2 466 357,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 680 337,00 

- długoterminowa 45 427,00 

- krótkoterminowa 634 910,00 

3. Pozostałe rezerwy 1 786 020,00 

- krótkoterminowe 1 786 020,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 831 690,00 

1. Wobec pozostałych jednostek 831 690,00 

a) inne zobowiązania finansowe 831 690,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 7 675 142,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 4 273 639,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 273 639,00 

- do 12 miesięcy 4 273 639,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 3 401 503,00 

a) inne zobowiązania finansowe 325 006,00 

b) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3 060 858,00 

- do 12 miesięcy 3 060 858,00 

c) z tytułu wynagrodzeń 4 217,00 

d) inne 11 422,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 256 778,00 

1. Inne rozliczenia międzyokresowe 256 778,00 

- krótkoterminowe 256 778,00 

PASYWA wydzielane 11 229 967,00 

  

AKTYWA NETTO: 17 744 157,00 
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JEDNOSTKOWE PRZYCHODY I KOSZTY CZĘŚCI WYDZIELANEJ w okresie 01.01 - 30.09.2019 r. 
  

Rachunek zysków i strat 
(wariant porównawczy) 

30.09.2019 r.                   
Jednostkowa część 

wydzielana z dawnej 
Selvita S.A. 

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: 38 768 832,00 

- od jednostek powiązanych 11 318 131,00 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 768 832,00 

II. Przychody  ze sprzedaży towarów projektów R&D 0,00 

II. Zmiana stanu produktów  0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 39 995 973,00 

I. Amortyzacja 2 854 257,00 

II. Zużycie materiałów i energii 7 811 655,00 

III. Usługi obce 15 402 379,00 

IV. Podatki i opłaty 347 999,00 

V. Wynagrodzenia 10 452 094,00 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 254 913,00 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 872 676,00 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) (1 227 141,00) 

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 1 585 128,00 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 80 000,00 

II. Dotacje 1 212 902,00 

III. Inne przychody operacyjne 292 226,00 

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 53 409,00 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 53 409,00 

III. Inne koszty operacyjne 0,00 

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 304 578,00 

G. PRZYCHODY FINANSOWE 307 336,00 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 

II. Odsetki, w tym: 518,00 

- od jednostek powiązanych 518,00 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 

V. Inne 306 818,00 

H. KOSZTY FINANSOWE 0,00 

I. Odsetki 0,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 

IV. Inne 0,00 

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) 611 914,00 

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) 0,00 

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I±J) 611 914,00 

L. PODATEK DOCHODOWY 0,00 

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA 
STRATY) 

0,00 

N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) 611 914,00 
 

05.11.2019 r.  
 


