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Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości wstępne 

wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. za I kwartał 2020 roku oraz 

wartości porównawcze za I kwartał roku 2019.  

Podsumowanie: 

• Wartość przychodów na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie usługowym wyniosła 25,3 mln zł w 

I kwartale 2020 r. To wynik o 45 proc. wyższy niż w I kwartale 2019 r. 

• Zysk EBITDA Grupy Kapitałowej Selvita S.A. sięgnął 7,3 mln zł (wzrost o 52% r/r) 

• Backlog Grupy Kapitałowej Selvita S.A. na rok 2020 wynosi na dzień 28.04.2020 r. 84,2 mln zł i jest o 44 

proc. wyższy niż wartość zakontraktowanego portfela zamówień wynikających z podpisanych kontraktów 

handlowych oraz umów o dotacje w dniu 15.04.2019 r.  

Dane liczbowe: 

  
2020 Q1  

[w mln zł] 
2019 Q1* 
[w mln zł] 

zmiana 
wartościowa 

zmiana 
% 

Przychody ogółem, w tym: 31,0 22,0 9,0 41% 

Segment Usług, w tym: 25,8 18,8 7,0 37% 

przychody na rzecz klientów zewnętrznych 25,3 17,4 7,9 45% 

Segment Bioinformatyka 3,8 2,9 0,9 31% 

     
EBIT 4,5 2,1 2,4 114% 

Segment Usług 4,1 1,9 2,2 116% 

Segment Bioinformatyka 0,4 0,2 0,2 100% 

     
EBITDA (uwz. MSSF16) 7,3 4,8 2,5 52% 

Segment Usług 6,7 4,4 2,3 52% 

Segment Bioinformatyka 0,6 0,4 0,2 50% 

     
Zysk netto 3,7 1,9** 1,8 95% 

     
Rentowność EBIT 14,5% 9,5% 5,0% 52% 

Rentowność EBITDA 23,5% 21,8% 1,7% 8% 

Rentowność netto 11,9% 8,6% 3,3% 38% 

     

* Wg. danych w nocie segmentowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.03.2019 r. 
** Szacunek Zarządu dla danych porównawczych.    
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Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2020 Grupy Kapitałowej Selvita S.A., wynikających z 

podpisanych na dzień 28 kwietnia 2020 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi 

84.240 tys. zł, w tym: 

• Usługi    70.097 tys. zł, 

• Bioinformatyka  8.652 tys. zł, 

• Dotacje   5.491 tys. zł, 

i jest wyższy od backlogu posiadanego w dniu 15.04.2019 r. o 44%. Na podkreślenie zasługuje fakt, że backlog 

segmentu usługowego na 2020 r. jest wyższy o 57% od wartości zakontraktowanego portfela zamówień 

wynikających z podpisanych kontraktów handlowych na dzień 15.04.2019 r. Backlog segmentu 

bioinformatycznego jest wyższy o 19%. 

 

Pozostałe wybrane dane wstępne dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 marca 

2020 r.:  

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 17,2 mln zł (wzrost o 3,5 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2019 r.) 

2. Pożyczki i kredyty bankowe: 0,0 mln zł (bez istotnych zmian w stosunku do 31 grudnia 2019 r.) 

3. Zobowiązania z tytułu leasingu:  28,0 mln zł (wzrost o 2,9 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2019 r.) 

 

Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe, a ich obliczenia zostały dokonane według 

aktualnej wiedzy Zarządu. Prezentowane dane mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych Grupy 

Kapitałowej Selvita S.A. za I kwartał 2020 roku, które zostaną opublikowane w dniu 26 maja 2020 r., zgodnie z 

raportem bieżącym nr 01/2020.  

 

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne 

Osoby reprezentujące Spółkę:       

• Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu 

• Dariusz Kurdas – Członek Zarządu 

 

 

Zastrzeżenie prawne: 

Niniejszy dokument został opublikowany przez Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Selvita") raportem bieżącym nr 9/2020 z dnia 29 kwietnia 

2020 r.    

Niniejszy dokument nie stanowi kompletnej analizy sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Selvita ("Grupa Selvita"). Przedstawione powyżej 

wielkości stanowią wstępne szacunki uzyskane w procesie przygotowywania i weryfikacji skróconego śródrocznego sprawozdania 

finansowego Grupy Selvita za pierwszy kwartał 2020 roku i mogą ulec zmianie. Dane zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne na dzień 

jego sporządzenia, a niniejszy dokument nie będzie podlegać zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych 

po tym dniu, o ile nie jest to wymagane przez właściwe przepisy prawa. Niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady 

inwestycyjnej, rekomendacji, oferty nabycia albo sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub 

uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym Grupy Selvita. Selvita nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały 

podjęte po lekturze niniejszego dokumentu. Selvita oraz członkowie jej organów, a także osoby biorący w imieniu Selvita udział w 

przygotowaniu niniejszego materiału ani żaden podmiot z Grupy Selvita nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na 

podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszym materiale lub wynikające z jego treści ani za jego dowolne wykorzystanie. 

Niniejszy materiał nie stanowi jakiegokolwiek oświadczenia żadnej z ww. wymienionych osób.  
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Niniejszy dokument nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 2  lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/1129 

z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, ani żadnej innej oferty ani zaproszenia do 

nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki ani też zachęty do składania ofert nabycia lub zapisu na papiery wartościowe Spółki. 

Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Spółki i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą 

podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. 

Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii.  

 

 

 

 


