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1. WYBRANE DANE FINANSOWE Q1 2020 
 

 

 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. (dalej również: „Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) rozpoczęła działalność 
operacyjną po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Selvita S.A. (dalej również: „Spółka”, „Emitent”) oraz zmiany 
firmy Spółki z Selvita CRO S.A. na Selvita S.A., co nastąpiło w dniu 1 października 2019 r., w związku 
z podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (dawniej: Selvita S.A.) poprzez przeniesienie na Emitenta części 
majątku 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. 
Selvita Services sp. z o.o., BioCentrum sp. z o.o., Ardigen S.A., Selvita Ltd. oraz Selvita Inc. 
(„Działalność Wydzielona”). W niniejszym Raporcie, poza prezentacją wyników Grupy Kapitałowej 
Selvita S.A. za okres porównawczy tj. od 22 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., zaprezentowano 
dodatkowo szczegółowe dane odnośnie skonsolidowanych aktywów i pasywów dotyczących 
Działalności Wydzielonej, która w wyniku podziału została przeniesiona na Emitenta, jak również 
przychodów i kosztów osiągniętych przez tą część działalności w okresie od 01.01.2020 r. do 
31.03.2020 r. oraz w okresie porównawczym od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. jako dane 
połączone opracowane dla potrzeb analizy (zwane dalej „Dane połączone”), pokazujące jakby 
wyglądały dane finansowe Grupy Kapitałowej, gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 
2018 r. Należy zaznaczyć, że prezentowane dane (w części dotyczącej roku ubiegłego) są 
szacunkiem Spółki zaprezentowanym w celu ułatwienia analizy i porównania wyników. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 
r., zaś dane porównawcze obejmują okres od 22 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r. Należy 
zauważyć, że w okresie od 22 marca 2019 r. do 30 września 2019 r. Grupa nie prowadziła 
działalności operacyjnej.  

 

1.1. Wyniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym  

1.1.1. Skonsolidowane dane (Dane połączone) 

Poniżej zaprezentowano wybrane pozycje (szczegółowe dane przedstawiono w punkcie 6) 
skonsolidowanych aktywów i pasywów dotyczących części wydzielanej, jak również przychodów i 
kosztów osiągniętych przez tą część działalności w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. 
oraz w okresie porównawczym od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.  
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Wybrane dane rachunku wyników  

Dane połączone przedstawiają się następująco: 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. 
Skonsolidowane Dane 
połączone w tys. PLN 

Skonsolidowane Dane 
połączone w tys. EUR 

Pozycja 

Za okres 

od 01.01.2020 
do 31.03.2020 

Za okres 

od 01.01.2019 
do 31.03.2019 

Za okres 

od 01.01.2020 
do 31.03.2020 

Za okres 

od 01.01.2019 
do 31.03.2019 

Przychody netto ze sprzedaży 29 726 20 148 6 762 4 688 

Przychody z tytułu dotacji 1 126 1 589 256 370 

Pozostałe przychody operacyjne 145 245 33 57 

Suma przychodów z działalności operacyjnej 30 997 21 982 7 051 5 115 

Koszty operacyjne -26 515 -19 814 -6 031 -4 610 

Amortyzacja -2 825 -2 628 -643 -611 

Amortyzacja (bez wpływu MSSF 16) -1 826 -1 768 -415 -411 

Zysk z działalności operacyjnej/EBIT 4 482 2 168 1 020 504 

Zysk brutto 4 361 2 338 992 544 

Zysk netto  3 668 1 906 834 443 

EBITDA  7 307 4 796 1 662 1 116 

EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 6 308 3 936 1 435 916 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

7 677 1 392 1 746 324 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-1 736 -3 089 -395 -719 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

-2 369 448 -539 104 

Przepływy pieniężne netto, razem 3 572 -1 249 813 -291 

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

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

0,21 0,11 0,05 0,02 

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

0,21 0,11 0,05 0,02 

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

2,81 3,04 0,62 0,71 

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

2,81 3,04 0,62 0,71 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w PLN) 

- - - - 
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Wybrane dane bilansu Dane połączone przedstawiają się następująco: 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. Dane połączone w tys. PLN Dane połączone w tys. EUR 

Pozycja 
Na dzień 

31.03.2020 
Na dzień 

31.12.2019 
Na dzień 

31.03.2020 
Na dzień 

31.12.2019 

Aktywa razem 102 602 90 887 22 538 21 342 

Należności krótkoterminowe 33 320 25 854 7 319 6 071 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 240 13 668 3 787 3 210 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 073 43 229 11 878 10 151 

Zobowiązania długoterminowe 23 520 21 589 5 167 5 070 

Zobowiązania krótkoterminowe 30 553 21 641 6 712 5 082 

Kapitał własny 48 529 47 658 10 660 11 191 

Kapitał zakładowy 12 777 12 877 2 807 3 024 
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1.1.2. Skonsolidowane dane 

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Selvita S.A. (zgodne z danymi 
przedstawionymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym): 

- dotyczące skonsolidowanego rachunku wyników: 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A.   Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

Pozycja 

Za okres  

od 01.01.2020 
do 31.03.2020  

Za okres  

od 22.03.2019 
do 31.12.2019 

Za okres  

od 01.01.2020 
do 31.03.2020  

Za okres  

od 22.03.2019 
do 31.12.2019 

Przychody netto ze sprzedaży 29 726 - 6 762 - 

Przychody z tytułu dotacji 1 126 - 256 - 

Pozostałe przychody operacyjne 145 - 33 - 

Suma przychodów z działalności operacyjnej 30 997 - 7 051 - 

Koszty operacyjne -26 515 - -6 031 - 

Amortyzacja -2 825 - -643 - 

Amortyzacja (bez wpływu MSSF 16) -1 826 - -415 - 

Zysk z działalności operacyjnej/EBIT 4 482 - 1 020 - 

Zysk brutto 4 361 - 992 - 

Zysk netto  3 668 - 834 - 

EBITDA 7 307 - 1 662 - 

EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 6 308 - 1 435 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 677 - 1 746 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 736 - -395 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 369 2 989 -539 695 

Przepływy pieniężne netto, razem 3 572 2 989 813 695 

Liczba akcji (średnia ważona)  16 038 537 125 000 16 038 537 125 000 

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

0,21 n/a 0,05 n/a 

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

0,21 n/a 0,05 n/a 

Wartość księgowa na jedną akcję przypisana do 
akcjonariuszy jednostki 

dominującej (w PLN) 

2,80 n/a 0,61 n/a 

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

2,80 n/a 0,61 n/a 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 
PLN) 

- - - - 
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- dotyczące skonsolidowanego bilansu: 

 

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 01.01.2020 r. – 31.03.2020 r.: 4,3963 PLN, 
• za okres 22.03.2019 r. – 31.03.2019 r.: 4,2978 PLN. 

 
2. Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP 

obowiązującego na dzień bilansowy: 
• na dzień 31 marca 2020 r.: 4,5523 PLN, 
• na dzień 31 grudnia 2019 r.: 4,2585 PLN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A.   Dane w tys. PLN Dane w tys. EUR 

Pozycja 
Na dzień 

31.03.2020 
Na dzień 

31.12.2019 
Na dzień 

31.03.2020 
Na dzień 

31.12.2019 

Aktywa razem 102 602 90 887 22 538 21 342 

Należności krótkoterminowe 33 320 25 854 7 319 6 071 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17 240 13 668 3 787 3 210 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 073 43 229 11 878 10 151 

Zobowiązania długoterminowe 23 520 21 589 5 167 5 070 

Zobowiązania krótkoterminowe 30 553 21 641 6 712 5 082 

Kapitał własny 48 529 47 658 10 660 11 191 

Kapitał zakładowy 12 777 12 877 2 807 3 024 
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2. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH 
 

 

2.1. Skonsolidowane wyniki (Dane połączone) 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. 

Dane w tys. PLN 

Za okres 

od 01.01.2020 
do 31.03.2020 

Za okres  

od 01.01.2019 
do 31.03.2019 

Przychody 30 997 21 982 

Segment usługowy 26 784 17 902 

Segment bioinformatyczny 2 994 2 230 

Granty 1 126 1 589 

Pozostałe przychody operacyjne 145 245 

Wyłączenia przychodów między segmentami -52 16 

EBIT 4 482 2 169 

%EBIT 14% 10% 

EBITDA (wg MSSF16) 7 307 4 797 

%EBITDA (wg MSSF16) 24% 22% 

EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 6 308 3 937 

%EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 20% 18% 

Wynik netto 3 668 1 906 

%Wynik netto 12% 9% 

W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa Kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody z działalności 
operacyjnej w wysokości 30.997 tys. zł, co oznacza wzrost o 41% w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubiegłego, kiedy to przychody wyniosły 21.982 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży 
(bez uwzględnienia dotacji) wyniosły w omawianym okresie 2020 r. 29.726 tys. zł, co oznacza wzrost 
o 48% (o 9.578 tys. zł) w stosunku do analogicznego okresu 2019 r., w którym przychody netto ze 
sprzedaży wyniosły 20.148 tys. zł. W ciągu pierwszego kwartału 2020 r. przychody z tytułu dotacji 
zmniejszyły się nieznacznie o 463 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego 
z 1.589 tys. zł do 1.126 tys. zł. 

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. wygenerowała w pierwszym kwartale 2020 r. zysk na poziomie całej 
działalności (zysk netto), jak również na poziomie operacyjnym. Zysk netto wyniósł 3.668 tys. zł i 



9 
 Skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2020 - Grupa Kapitałowa Selvita 

wzrósł o 92% w porównaniu do analogicznego roku 2019. Na uwagę zasługuje znacząco wyższa 
dynamika wzrostu wyniku netto aniżeli dynamika wzrostu przychodów.  

 

Segment Usług 

Dane w tys. PLN 

Za okres 

od 01.01.2020 
do 31.03.2020 

Za okres  

od 01.01.2019 
do 31.03.2019 

Przychody 27 285 19 023 

Zewnętrzne 25 321 17 355 

Pomiędzy segmentami (głównie do Ryvu) 1 462 548 

Granty 374 875 

Pozostałe przychody operacyjne 128 245 

EBIT 4 130 1 925 

%EBIT 15% 10% 

EBITDA (wg MSSF16) 6 727 4 432 

%EBITDA (wg MSSF16) 25% 23% 

EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 5 863 3 576 

%EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 21% 19% 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na EBITDA 864 856 

 

Segment usługowy w trzech pierwszych miesiącach 2020 r., ponownie jak w okresach ubiegłych, 
osiągnął dobrą rentowność osiągając rekordową dynamikę wzrostu. Przychody z usług na rzecz 
klientów zewnętrznych wzrosły o 46% i wyniosły 25.321 tys. zł, w porównaniu do 17.355 tys. zł za 
analogiczny okres 2019 r. W tym samym okresie segment usługowy osiągnął zysk operacyjny na 
poziomie 4.130 tys. zł, co oznacza 115% wzrost w porównywaniu z zyskiem operacyjnym za 
porównywalny okres 2019 r., który wyniósł 1.925 tys. zł oraz rentowność na poziomie wyniku 
operacyjnego (liczoną jako wynik operacyjny segmentu do jego przychodów ogółem) na poziomie 
15% w pierwszym kwartale 2020 r. (2019 r.: 10%). Amortyzacja wzrosła nieznacznie tj. o 4% z 
2.507 tys. zł w trzech pierwszych miesiącach 2019 r. do 2.597 tys. zł w pierwszym kwartale 2020 r. 
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Segment Bioinformatyczny 

Dane w tys. PLN 

Za okres 

od 01.01.2020 
do 31.03.2020 

Za okres  

od 01.01.2019 
do 31.03.2019 

Przychody 3 763 2 944 

Zewnętrzne 2 994 2 246 

Pomiędzy segmentami - -16 

Granty 752 714 

Pozostałe przychody operacyjne 17 - 

EBIT 351 244 

%EBIT 9% 8% 

EBITDA (wg MSSF16) 579 364 

%EBITDA (wg MSSF16) 15% 12% 

EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 444 360 

%EBITDA (bez wpływu MSSF 16) 12% 12% 

Wpływ wdrożenia MSSF 16 na EBITDA 135 4 

 

Segment bioinformatyczny osiągnął w pierwszym kwartale 2020 r. przychody na poziomie 
3.763 tys. zł, co oznacza wzrost o 28% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym 
okresie roku ubiegłego, które wyniosły 2.944 tys. zł. Segment ten osiągnął w omawianym okresie 
2020 r. zysk operacyjny w wysokości 351 tys. zł, co oznacza wzrost w stosunku do porównywalnego 
okresu 2019 r. o 44%, kiedy to zysk operacyjny wyniósł 244 tys. zł.  

2.2. Zakontraktowanie (backlog) 

Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2020, wynikających z podpisanych na dzień 
21 maja 2020 r. kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi 95.659 tys. zł, 
w tym: 

• Usługi    79.311 tys. zł, 
• Bioinformatyka  10.857 tys. zł, 
• Dotacje   5.491 tys. zł, 

i jest wyższy od backlogu opublikowanego w maju ubiegłego roku na rok 2019 o 41%. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że backlog segmentu usługowego na 2020 r. jest wyższy o 48%. 
Backlog segmentu bioinformatycznego jest wyższy o 49%. 
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3. 2.3. Skonsolidowane wyniki 

Skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2020 roku są takie jak opisane 
powyżej w części dotyczącej skonsolidowanych wyników Danych połączonych.  Analizując dane za 
porównywalny okres roku 2019 należy mieć na uwadze, że Grupa Kapitałowa Selvita S.A. powstała 
w dniu 1 października 2019 r. w związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.) 
oraz przeniesieniem na Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej ze 
świadczeniem usług typu CRO oraz obejmującej akcje/udziały w spółkach: Selvita Services sp. z o.o., 
BioCentrum sp. z o.o. (spółka połączona z Selvita Services sp. z o.o. w dniu 29 listopada 2019 r.), 
Selvita Inc., Selvita Ltd. oraz Ardigen S.A. Grupa do dnia wniesienia do niej zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa z Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.), tj.: 1 października 2019 r., nie 
generowała przychodów z działalności operacyjnej.  

 

 

3. MAJĄTEK EMITENTA ORAZ STRUKTURA AKTYWÓW I PASYWÓW 

 

 

3.1. Skonsolidowane dane (Dane połączone) 

Wartość majątku Grupy Kapitałowej Selvita S.A. na koniec marca 2020 roku wyniosła 102.602 tys. 
zł. Na koniec marca 2020 roku najistotniejsze pozycje majątku obrotowego to należności 
krótkoterminowe wynoszące 33.320 tys. zł oraz środki pieniężne wynoszące 17.240 tys. zł. Wzrost 
należności krótkoterminowych jest wynikiem wzrostu skali działalności Grupy, a jego wzrost jest 
niższy niż wzrost zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań. Aktywa trwałe to 
w większości wyposażenie laboratoriów, rozpoznawane aktywa z tytułu prawa do użytkowania 
oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 8.336 tys. zł. Wartość aktywów 
trwałych wzrosła w porównaniu do 31 grudnia 2019 r. o 1 168 tys. zł.   

 

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

 31.03.2020 31.12.2019 

Wskaźnik płynności  

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

2,34 2,98 

Wskaźnik podwyższonej płynności  

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

2,29 2,90 
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W pasywach bilansu jedną z największych wartości stanowi kapitał własny, który na dzień 31 marca 
2020 r. wynosił 48.529 tys. zł. Jego porównywalna wysokość do stanu z końca 2019 r. wynika z 
osiągniętego wyniku netto w pierwszym kwartale 2020 r. skompensowanego w większości przez 
zarejestrowanie przez KRS umorzenia akcji własnych Spółki i powstania zobowiązania Emitenta do 
zapłaty na rzecz Ryvu Therapeutics S.A kwoty 2.989 tys. zł z tytułu nabycia akcji własnych serii 0, 
które zostały wyemitowane przez Emitenta na potrzeby przeprowadzenia podziału Ryvu 
Therapeutics S.A. Innym istotnym źródłem finansowania są zobowiązania długoterminowe, które 
na koniec marca 2020 r. wyniosły 23.520 tys. zł. Największe wartościowo pozycje zobowiązań 
długoterminowych to zobowiązania z tytułu leasingu w kwocie 20.263 tys. zł, których wzrost o 1.816 
tys. zł w stosunku do końca 2019 r. wynika z nowo zawartych umów finansowania zakupu sprzętu 
laboratoryjnego. Wzrost zobowiązań krótkoterminowych z 21.641 tys. zł na koniec 2019 r. do 
30.553 tys. na koniec marca 2020 r. wynika ze zwiększenia skali działalności Grupy oraz 
wspomnianego wyżej ujęcia zobowiązania z tytułu umorzenia akcji własnych. 

3.2. Skonsolidowane dane 

Wartość majątku Grupy Kapitałowej Selvita S.A. na koniec marca 2020 roku jest taka sama jak 
opisana powyżej, z zastrzeżeniem że dane porównawcze dotyczą samej spółki Selvita S.A. 
(wcześniej Selvita CRO S.A.) bowiem Grupa Selvita S.A. powstała w dniu 1 października 2019 r., w 
związku z podziałem Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.) oraz przeniesieniem 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej ze świadczeniem usług typu CRO oraz 
obejmującej akcje/udziały w spółkach: Selvita Services sp. z o.o., BioCentrum sp. z o.o. (spółka 
połączona z Selvita Services sp. z o.o. w dniu 29 listopada 2019 r.), Selvita Inc., Selvita Ltd. oraz 
Ardigen S.A.   

 

 

 

4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA ORAZ OCENA 
ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 

 

 

Sytuacja finansowa Grupy na moment sporządzenia raportu jest bardzo dobra. Na dzień 31 marca 
2020 r. wartość środków pieniężnych Grupy wynosiła 17.240 tys. zł, zaś na 21 maja 2020 roku 
wartość środków pieniężnych Grupy Kapitałowej Selvita S.A. wynosiła 17.283 tys. zł. 

Grupa 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.  
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5. ISTOTNE POZYCJE POZABILANSOWE 

 

 

Istotne pozycje pozabilansowe zostały opisane w nocie 35 skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 

 

 

 

6. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH PRZEJĘTEJ 
ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

Jak opisano na wstępie w dniu 1 października 2019 r. miało miejsce wydzielenie ze spółki Ryvu 
Therapeutics S.A. do Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa świadczącej usługi typu 
CRO wraz akcjami/udziałami w spółkach: Selvita Services sp. z o.o., BioCentrum sp. z o.o. (spółka 
połączona z Selvita Services sp. z o.o. w dniu 29 listopada 2019 r.), Selvita Inc., Selvita Ltd. oraz 
Ardigen S.A. 

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 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. oraz w okresie porównawczym od 
01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. jako Dane Połączone, pokazujące jakby wyglądały dane finansowe 
Grupy Kapitałowej Selvita S.A., gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r. Należy 
zaznaczyć, że prezentowane dane (w części dotyczącej roku ubiegłego) są szacunkiem Spółki 
zaprezentowanym w celu ułatwienia analizy i porównania wyników. 
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SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY BILANS DANYCH POŁĄCZONYCH WG MSSF (w PLN) 

AKTYWA  Stan na Stan na 

    31/03/2020 31/12/2019 

AKTYWA TRWAŁE      

Rzeczowe aktywa trwałe  9 635 431 10 282 357 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania  26 847 564 24 927 169 

Wartość firmy   280 740 280 740 

Pozostałe aktywa niematerialne   667 805 588 229 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego  8 335 733 8 520 949 

Pozostałe aktywa   343 335 343 335 

Aktywa trwałe razem   46 110 608 44 942 779 

      

AKTYWA OBROTOWE     

Zapasy   1 184 882 1 184 882 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 

  33 319 964 25 854 362 

Aktywa z tytułu umowy  3 678 307 4 226 665 

Pozostałe aktywa   1 068 564 1 010 222 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   17 239 564 13 667 930 

Aktywa obrotowe razem   56 491 281 45 944 061 

Aktywa razem   102 601 889 90 886 840 
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KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 
 

Stan na Stan na 

   31/03/2020 31/12/2019 

KAPITAŁ WŁASNY     

Kapitał podstawowy   12 776 983 12 876 983 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej  - 2 888 750 

Kapitał zapasowy   22 993 414 22 993 414 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   130 374 (61 954) 

Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty (z lat ubiegłych)   5 523 002 - 

Zysk netto   3 411 844 5 523 002 

Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki 
dominującej   

44 835 617 44 220 195 

Kapitały przypadające udziałom niedającym kontroli   3 693 267 3 437 347 

Razem kapitał własny   48 528 884 47 657 542 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE     

Zobowiązania z tytułu leasingu  20 262 787 18 446 344 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych   103 028 103 028 

Rezerwa na podatek odroczony   3 064 958 2 939 627 

Przychody przyszłych okresów   89 615 99 546 

Zobowiązania długoterminowe razem   23 520 388 21 588 545 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania  12 597 623 5 726 412 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe  2 841 427 2 286 317 

Zobowiązania z tytułu umowy  555 395 557 787 

Zobowiązania z tytułu leasingu  7 723 144 6 629 069 

Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe    22 607 6 989 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   380 111 229 198 

Przychody przyszłych okresów   6 632 310 6 204 981 

Zobowiązania krótkoterminowe razem   30 552 617 21 640 753 

Zobowiązania razem   54 073 005 43 229 298 

Pasywa razem   102 601 889 90 886 840 



16 
 Skonsolidowany raport kwartalny za Q1 2020 - Grupa Kapitałowa Selvita 

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DANYCH 
POŁĄCZONYCH WG MSSF (w PLN) 

 

 

01/01/2020- 31/03/2020 01/01/2019- 31/03/2019 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA     

Przychody ze sprzedaży  29 725 635 20 148 431 

Przychody z tytułu dotacji   1 125 680 1 589 145 

Pozostałe przychody operacyjne   145 350 245 199 

RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   30 996 665 21 982 775 

Zmiana stanu produktów   - - 

Amortyzacja   (2 825 132) (2 627 773) 

Zużycie surowców i materiałów   (4 576 228) (3 774 320) 

Usługi obce   (3 667 367) (2 396 174) 

Koszty świadczeń pracowniczych   (14 579 588) (10 022 634) 

Podatki i opłaty   (243 728) (192 332) 

Pozostałe koszty   (621 767) (763 170) 

Pozostałe koszty operacyjne   (1 331) (37 428) 

RAZEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   (26 515 141) (19 813 831) 

    

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   4 481 524 2 168 944 

Przychody finansowe   36 688 204 486 

Koszty finansowe   (157 608) (35 582) 

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ   4 360 604 2 337 848 

ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM   4 360 604 2 337 848 

Podatek dochodowy   (692 840) (431 977) 

    

ZYSK NETTO   3 667 764 1 905 871 

Zysk netto przypadający:     

    Akcjonariuszom jednostki dominującej   13 411 844 1 711 353 

    Udziałom niedającym kontroli   255 920 194 518 
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POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO    

     

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   192 328 (90 396) 

POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY NETTO RAZEM 192 328 (90 396) 

    

SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 3 860 092 1 815 475 

Suma całkowitych dochodów przypadająca:   

   Akcjonariuszom jednostki dominującej 3 604 172 1 620 957 

   Udziałom niedającym kontroli 255 920 194 518 

 

 

7. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI 
W RAPORCIE ROCZNYM, A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI 
WYNIKÓW NA DANY ROK 

 

Emitent nie publikował prognoz finansowych za rok 2019 ani za rok 2020. 

 

 

 

8. ISTOTNE ZDARZENIA OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 
 

 

 

8.1. Istotne zdarzenia Q1 2020 

Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej 

W dniu 12 lutego 2020 r. Spółka otrzymała od spółki biotechnologicznej z siedzibą w Wielkiej 
Brytanii kolejne dwa zlecenia, których łączna wartość wynosi 676 800 GBP w ramach umowy 
ramowej, jaka została zawarta pomiędzy ww. stronami w dniu 9 marca 2017 r. Na skutek zawarcia 
przedmiotowych zleceń wartość umowy, która będzie realizowana w 2020 r., wynosi łącznie 997 
227 GBP. Prowadzona na podstawie umowy współpraca dotyczy zintegrowanych usług badawczo-
rozwojowych w obszarze odkrywania nowych leków. 
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Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego i umorzenie akcji własnych Emitenta w związku 
z podziałem Selvita 

W dniu 18 lutego 2020 r. nastąpiła rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12.876.983,20 złotych do kwoty 
12.776.983,20 złotych, tj. o kwotę  100.000 złotych w drodze umorzenia  125.000 akcji własnych 
Spółki o wartości nominalnej 0,80 zł każda. Po rejestracji obniżenia kapitału, kapitał zakładowy 
Spółki wynosi zatem 12.776.983,20 złotych i dzieli się na 15.971.229 akcji, uprawiających do 
wykonywania 20.021.229 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przeprowadzenie umorzenia 
akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w związku z 
przeprowadzonym w dniu 1 października 2019 r. podziałem spółki Ryvu Therapeutics S.A. w 
wykonaniu zobowiązania wynikającego z przyjętego przez obie spółki w dniu 28 marca 2019 r. 
planu podziału. Po umorzeniu ww. akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, kapitał 
zakładowy, jak i liczba akcji i głosów w Spółce jest tożsama z wysokością kapitału zakładowego oraz 
liczbą akcji i głosów w spółce dzielonej – Ryvu Therapeutics S.A., zgodnie z planem podziału. 

 

Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej 

W dniu 19 lutego 2020 r. spółka zależna od Emitenta – Selvita Inc. otrzymała od spółki 
biotechnologicznej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych kolejne dwa zlecenia, których wartość 
wynosi łącznie 971.350 USD w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta pomiędzy ww. 
stronami w dniu 22 sierpnia 2016 r. Na skutek zawarcia przedmiotowych Zleceń wartość Umowy, 
która będzie realizowana w 2020 r. wynosi łącznie 2.025.527 USD. 

 

Otrzymanie kolejnych zleceń w ramach umowy znaczącej 

W dniu 12 marca 2020 r. spółka zależna Emitenta – Selvita Services sp. z o.o. otrzymała od spółki 
farmaceutycznej z siedzibą w Wielkiej Brytanii kolejne dwa zlecenia, których szacowana wartość 
wynosi łącznie 995.505 EUR, wobec czego łączna szacowana wartość zleceń realizowanych w 2020 
roku na rzecz klienta wyniesie 1.243.684 EUR. Prowadzona współpraca dotyczy analiz 
zwolnieniowych dla produktów Klienta. 

 

Rozszerzenie współpracy w ramach umowy znaczącej 

W dniu 30 marca 2020 r. Emitent otrzymał od spółki farmaceutycznej z siedzibą w Niemczech aneks 
rozszerzający dotychczasową współpracę prowadzoną w ramach umowy zawartej w 2011 r., 
którego wartość wynosi 624.984 EUR (2.837.115 PLN przeliczonych po kursie 1 EUR= 4,5395 PLN). 
Na skutek rozszerzenia współpracy w ramach zmienionego zlecenia wartość umowy, realizowanej 
w 2020 r. wynosi łącznie 1.142.300 EUR (5.185.471 PLN przeliczonych po ww. kursie). Prowadzona 
na rzecz Klienta współpraca dotyczy wsparcia chemicznego projektów badawczo-rozwojowych 
Klienta prowadzących do odkrywania nowych leków.  
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8.2. Zdarzenia po dniu bilansowym  

Otrzymanie dofinansowania dla projektu Emitenta od NCBiR 

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu umowy z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na dofinansowanie projektu, którego celem jest stworzenie 
platformy badań fenotypowych opartej o technologię high-content screening z analizą za pomocą 
algorytmów sztucznej inteligencji, mającą na celu odkrywanie nowych leków w chorobach 
neurozapalnych i zwłóknieniowych (HiScAI – High Content Screening Artificial Intelligence). 
Całkowita wartość netto projektu wynosi 8,4 mln zł, w tym wysokość pozyskanego dofinansowania 
wynosi 4,8 mln zł, a realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres trzech lat. NCBiR 
przyznało Spółce dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-
2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 “Szybka Ścieżka”. W wyniku realizacji projektu, stworzona 
zostanie platforma technologiczna HiScAI dedykowana badaniom zmian fenotypowych w 
komórkach jako reakcji na związek będący kandydatem na lek, wykorzystująca do analizy danych 
z HCS uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. Opracowana technologia zostanie wykorzystana 
do badań nad lekami w obszarach chorób o podłożu neurozapalnym i chorób zwłóknieniowych. 
Rozwój platformy wzbogaci ofertę technologiczną Grupy Kapitałowej Selvita skierowaną do firm 
farmaceutycznych, które przyspieszają swoje badania, dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej 
inteligencji, a także pozwoli na rozszerzenie oferty Grupy Emitenta w zakresie usług 
zintegrowanego odkrywania leków. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy ze spółką zależną 
Emitenta Ardigen S.A. (“Ardigen”), która wykorzystując technologię sztucznej inteligencji i narzędzia 
bioinformatyczne świadczy usługi w zakresie medycyny precyzyjnej. 

 

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości 

W dniu 28 kwietnia 2020 r. Spółką, jako kupujący oraz Ringier Axel Springer Polska spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako sprzedający, zawarli przedwstępną 
umowę sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie, przy ulicy Podole, o 
łącznej powierzchni 9.893m2, („Nieruchomość”) zlokalizowanej w odległości ok. 700 m od obecnych 
laboratoriów Spółki w Jagiellońskim Centrum Innowacji. Spółka zamierza nabyć Nieruchomość w 
celu stworzenia Centrum Usług Laboratoryjnych. Zgodnie z umową Nieruchomość zostanie nabyta 
za cenę w kwocie 10.000.000 złotych netto. Zawarcie umowy przenoszącej własność 
Nieruchomości jest uzależnione od uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na nabycie 
Nieruchomości oraz nieskorzystania przez zarządzającego strefą – Krakowski Park Technologiczny 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (“KPT”) z przysługującego jej prawa 
pierwokupu w stosunku do Nieruchomości lub po bezskutecznym upływie terminu do złożenia 
takiego oświadczenia. Umowa przyrzeczona sprzedaży Nieruchomości zostanie zawarta nie 
później niż do dnia 31 sierpnia 2020 roku. 
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Przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2020-2023 

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Spółka opublikowała Strategię Grupy Kapitałowej Selvita na lata 2020-
2023 (“Strategia”). Nowa Strategia zakłada dynamiczny rozwój Grupy Kapitałowej Selvita poprzez 
wzrost organiczny wsparty akwizycjami, dzięki czemu w 2023 roku Selvita planuje osiągnąć: 

− Przychody na poziomie powyżej 300 mln zł przy stabilnej marży EBITDA; 
− Kapitalizację Spółki na poziomie ponad 1 mld zł; 
− Solidne podstawy do dalszego wzrostu, aby w horyzoncie średnioterminowym osiągnąć 

pozycję w TOP 10 wśród przedklinicznych CRO (ang. contract research organisation) na 
świecie. 

W celu realizacji przyjętej Strategii, w okresie 2020-2023, Emitent planuje przeznaczyć na inwestycje 
ok. 325-375 mln zł, z czego 150-200 mln zł na przeprowadzenie akwizycji, ok. 135 mln zł na 
utworzenie Centrum Usług Laboratoryjnych oraz ok. 40 mln zł na inwestycje odtworzeniowe oraz 
zakup wyposażenia niezbędnego do dalszego organicznego rozwoju działalności. 

Strategia dostępna jest na stronie Emitenta: www.selvita.com. 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 
planowane na dzień 26 maja 2020 r. W porządku obrad znalazł się m.in. punkt dotyczący podjęcia 
uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 2.384.245 
akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w 
całości. Wpływy z emisji akcji pozwolą Spółce na realizację Strategii ogłoszonej w dniu 29 kwietnia 
2020 r.  

 

8.3. Zdarzenia nietypowe występujące w okresie sprawozdawczym (Covid-19) 
 

W związku z epidemią Covid-19, która miała miejsce w okresie sprawozdawczym Q12020, Emitent 
wdrożył zalecane instrukcje związane z postępowaniem w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Emitent powołał zespół roboczy składający się z przedstawicieli 
różnych komórek organizacyjnych Emitenta, który ma na celu bieżące reagowanie na zmieniającą 
się sytuację i minimalizowanie negatywnych dla Emitenta skutków wynikających z 
rozprzestrzeniania się epidemii. Ponadto, mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo 
pracowników i klientów, Emitent w marcu 2020 r. wprowadził szereg zmian w zakresie organizacji 
pracy m.in. zapadła decyzja o przejściu na pracę zdalną przez część kadry pracowniczej. 

Do dnia publikacji niniejszego raportu nie został odnotowany negatywny wpływ rozprzestrzenienia 
się koronawirusa na przychody Emitenta z prowadzonej działalności. W okresie sprawozdawczym 
Q1 2020, ze względu na charakter prowadzonej działalności typu CRO oraz outsourcing usług przez 
firmy biotechnologiczne oraz farmaceutyczne, Emitent zanotował wzrost zainteresowania 
świadczonymi usługami, zwłaszcza od podmiotów zagranicznych poszukujących zastępstwa i 
dywersyfikacji w czasie pandemii w zakresie zlecanych prac badawczo-rozwojowych. 

http://www.selvita.com/
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Zarząd Spółki na bieżąco analizuje sytuację w związku z COVID-19. Ewentualne nowe 
uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowej i sytuację gospodarczą 
Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w odrębnych raportach bieżących. 

Mając na względzie wydane oświadczenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów 
Wartościowych ESMA oraz komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku, 
Emitent podaje, że zgodnie z jego naszą najlepszą wiedzą, biorąc pod uwagę obecną sytuację w 
Polsce, wpływ koronawirusa nie jest traktowany jako zdarzenie istotnie wpływające na dane 
finansowe na dzień 31 marca 2020 roku, ani po dniu bilansowym.  

 

 

9. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 

 

 

DZIAŁ BIOLOGII KONTRAKTOWEJ  
 

Dział Biologii Kontraktowej świadczy usługi biologiczne, biochemiczne i analityczne. Specjalizuje się 
w przeprowadzaniu 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 bakteryjnych jak i eukariotycznych systemów ekspresyjnych, co 
umożliwia produkcję szerokiego wachlarza białek, także tych o wysokiej trudności uzyskania. 
Oczyszczanie białek rekombinowanych stanowiło główną część przychodów Laboratorium 
Biochemii w Q1 2020 r, również we wspomnianym okresie wykonywano szereg projektów 
związanych z analizą krystalograficzną kompleksów białko-ligand (tzw. badania „od genu do 
struktury”) dla klientów z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej z Europy zachodniej i USA. 
Projekty związane z analizą strukturalną makrocząsteczek charakteryzują się wysokim stopniem 
zaawansowania technologicznego i stanowią ważną część przychodów. 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 
trzyletni projekt współfinansowany ze środków Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Projekt 
ten ma na celu dalsze poszerzenie doświadczenia związanego z krystalografią i analizą strukturalną 
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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. Wysoki i stale rosnący poziom liczby 
projektów w Laboratorium Biochemii niewątpliwie związany jest z rozpoznawalnością oferty 
usługowej i nieustannie podwyższanym standardem (wysoka jakość produktów i danych 
badawczych) realizowanych usług. 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 pierwszym kwartale 2020 roku Laboratorium Analityczne Selvity kontynuowało realizację oferty 
skierowanej przede wszystkim do klientów farmaceutycznych oraz agrochemicznych. Prace 
badawcze zgodnie z zaplanowaną strategią wykonywano w podejściu FTE natomiast zlecenia 
dotyczące walidacji oraz transferu metod analitycznych w podejściu fee for service. Duży projekt 
typu CMC dla światowej firmy farmaceutycznej obejmujący kompleksowe wsparcie analityczne dla 
procesu syntezy związków pod koniec roku wszedł w fazę badań regulatorowych, w tym badań 
stabilnościowych, i jako taki był realizowany w tym kwartale. Współpraca ta będzie kontynuowana 
również w Q2 i Q3. Dla tego samego klienta pozyskano w Q1 pakiet zleceń z zakresu analiz 
produktów farmaceutycznych pod kątem nitrozoamin, zanieczyszczeń genotoksycznych. Dla innej 
dużej firmy farmaceutycznej, z którą planowana jest długoterminowa współpraca w zakresie badań 
zwolnieniowych, zakończono transfer metod dla produktu biologicznego, a prace transferowe dla 
kolejnych produktów zostały rozpoczęte. Dla kompleksowej realizacji specyfikacji tych produktów 
wykorzystane zostały aparaty do elektroforezy kapilarnej, w które laboratorium zainwestowało pod 
koniec 2019 roku. 

W obszarze badań zwolnieniowych dla jednej z większych światowych firm farmaceutycznych 
kontynuowano badania rutynowe dla kilkunastu produktów małocząsteczkowych oraz 
zaplanowano działania zwolnieniowe dla produktu biologicznego, dla którego transfer oraz 
rewalidacje metod zostały wykonane w poprzednim roku. Kontynuowano również projekt 
związany ze zwalnianiem produktów biologicznych dla kolejnej firmy farmaceutycznej o zasięgu 
globalnym. 

Dla dużej firmy agrochemicznej laboratorium analityczne kontynuowało prace w podejściu FTE 
w zakresie walidacji metod, certyfikacji związków aktywnych i zanieczyszczeń oraz badań typu 
5Batch w systemie GLP. Otrzymano również nowe zlecenia od klientów z tej branży pozyskanych 
pod koniec roku. 

W pierwszym kwartale 2020 roku specjaliści z obszaru ADME i bioanaliz kontynuowali projekty 
zintegrowane (IDD) związanych z rozwojem leków. Współprace te zostały przedłużone na kolejne 
kwartały tego roku. W zakresie badań bioanalitycznych rozpoczęto kolejną fazę projektu dotyczącą 
walidacji metod analitycznych oraz badań rutynowych z wykorzystaniem sprzętu LCMS. Pozyskano 
również nowe zlecenia z obszaru rozwoju metod, których realizacja przewidziana jest na przełom 
Q2/Q3. Rozpoczęto realizację projektów dla nowych klientów farmaceutycznych z zakresu badań 
proteomicznych – rozszerzonej pod koniec roku oferty bioanalitycznej. 
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W pierwszym kwartale tego roku laboratorium zostało wyposażone o kolejne systemy HPLC oraz 
spektrometry masowe LC-MS/MS, w tym spektrometr wysokiej zdolności rozdzielczej. Rozpoczęto 
również działania zmierzające do wyposażenia laboratorium o chromatograf GC-MS/MS, który 
w przyszłych miesiącach dedykowany będzie do analiz zanieczyszczeń na niskim poziomie detekcji.  

W Q1 2020 działalność Działu Biologii Molekularnej i Komórkowej skupiona była na realizacji 
projektów z dwóch głównych grup. Pierwszą stanowiły projekty z zakresu Drug Discovery oparte na 
analizach SAR (ang. Structure-Activity Relationship), w których rola naukowców polegała na 
opracowaniu testów biochemicznych i komórkowych charakteryzujących aktywność i mechanizm 
działania nowych cząsteczek o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym. Tym samym, 30% 
naukowców działu realizowała projekty o charakterze FTE polegające na opracowaniu nowych 
substancji leczniczych dla zagranicznych firm biotechnologicznych i koncernów farmaceutycznych. 

Niewątpliwym sukcesem Działu w pierwszym kwartale 2020 roku było zdobycie kolejnego projektu, 
z zakresu odkrywania leków, dla klienta ze Stanów Zjednoczonych. W ramach projektu grupa 
biologów komórkowych odpowiedzialna będzie za analizę cząsteczek za pomocą panelu złożonych 
testów biochemicznych oraz komórkowych. We wstępnym etapie, przed rutynowymi analizami 
aktywności syntetyzowanych związków, testy te zostaną zoptymalizowane i zweryfikowane. 

Druga kluczowa grupa projektów realizowana przez Dział Biologii Molekularnej i Komórkowej 
związana była z analizami regulatorowymi leków biopodobnych. W ramach tej grupy badań 
przeprowadzono szereg transferów metod bioanalitycznych oraz rutynowych badań 
zwolnieniowych kilku leków biopodobnych, z różnych klas, dla klientów europejskich. Analizy te 
prowadzono w standardzie Dobrej Praktyki Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Practice, GMP). 
Należy podkreślić, że w Q1 2020 ilość analiz rutynowych wzrosła znacząco w stosunku do 
kwartałów poprzednich. 

Ponadto, w opisywanym okresie 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. 

 

DZIAŁ CHEMII KONTRAKTOWEJ  

W pierwszym kwartale 2020 roku zatrudnienie w Dziale Chemii wzrosło do ponad 160 osób 
pracujących w dwóch Oddziałach – w Krakowie oraz w Poznaniu. Ok. 20% pracowników Działu 
Chemii to obcokrajowcy, prawie połowa pracowników to naukowcy ze stopniem naukowym 
doktora, wnoszący do portfolio projektów różnorodne specjalistyczne doświadczenie w obszarze 
chemii organicznej, medycznej, obliczeniowej i analitycznej, co jest niezbędne dla zapewnienia 
wysokiej jakości usług docenianej przez naszych klientów. 
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Strategia Działu od lat skupia się przede wszystkim wokół obszaru Drug Discovery, w którym 
sukcesywnie poruszamy się od chemicznych projektów FFS (Fee For Service), przez projekty FTE (Full 
Time Equivalent), obejmujące jeden z elementów procesu rozwoju cząsteczek leczniczych, do 
projektów zintegrowanych, obejmujących współpracę naukową spajającą zarówno różne dziedziny 
chemii, analityki jak i biologii. 

Większość zleceń Działu Chemii to projekty 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 obszarze oparte są najczęściej na długoterminowych relacjach z 
klientami i umowach zawartych w latach poprzednich, co traktujemy jako wyraz zaufania do 
świadczonych przez nas usług. Do grupy tego typu kontraktów należą np. umowy raportowane w 
Q1 2020: 

• (Raport bieżący 6/2020 z 31.03.2020) – aneks rozszerzający dotychczasową współpracę ze 
spółką farmaceutyczną z siedzibą w Niemczech prowadzoną w ramach umowy zawartej w 
2011 r., którego wartość wynosi 624.984 EUR (2.837.115 PLN po kursie 1 EUR= 4,5395 PLN. 
Na skutek rozszerzenia współpracy w ramach zmienionego zlecenia wartość umowy, 
realizowanej w 2020 r. wynosi łącznie 1.142.300 EUR (5.185.471 PLN po ww. kursie). 
Współpraca dotyczy wsparcia chemicznego projektów badawczo-rozwojowych Klienta 
prowadzących do odkrywania nowych leków.  

• (Raport bieżący 4/2020 z 19.02.2020) – dwa kolejne zlecenia od spółki biotechnologicznej 
z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w ramach umowy ramowej, zawartej w dniu 22 
sierpnia 2016 r. o łącznej wartości 971 350 USD (3 842 272 PLN po kursie 1 USD=3,9556 
PLN). Całkowita wartość zleceń realizowanych w ramach ww. umowy ramowej w 2020 
wyniesie łącznie 2 025 527 USD (8 012 175 PLN po ww. kursie), zaś całkowita wartość 
kontraktu od momentu jego podpisania wynosi około 13 198 953 PLN. 

• (Raport bieżący 2/2020 z 13.02.2020) – kolejne dwa zlecenia od spółki biotechnologicznej z 
siedzibą w Wielkiej Brytanii, w ramach umowy ramowej, jaka została zawarta pomiędzy ww. 
stronami w dniu 9 marca 2017 r., o łącznej wartości 676 800 GBP (3 426 977 PLN po kursie 
1 GBP=5,0635 PLN). Wartość Umowy, która będzie realizowana w 2020 r. wyniesie łącznie 
997 227 GBP (5 049 459 PLN po ww. kursie). Prowadzona na podstawie Umowy współpraca 
dotyczy zintegrowanych usług badawczo-rozwojowych w obszarze odkrywania nowych 
leków. 

Ostatni z przytoczonych raportów dotyczy zintegrowanych projektów Drug Discovery. W Q1 2020 
roku Dział Chemii kontynuował również prace nad tego typu projektami (głównie dla europejskich 
klientów), jednocześnie budując niezbędne zasoby 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 Selvity pracowali nad poprawą właściwości fizykochemicznych oraz aktywności nowych 
związków o potencjale farmakologicznym. Jednym z głównych zadań naszych chemików 
medycznych było zaprojektowanie nowych struktur – szkieletów cząsteczek oraz małych bibliotek 
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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, mające 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. 

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 Selvity, jak również dobra komunikacja 
z klientem pozwoliły osiągnąć założone cele projektowe poprzez generację wysokiej jakości 
danych. 

Oprócz projektów zintegrowanych oraz projektów typowo syntetycznych dla przemysłu 
biotechnologiczno-farmaceutycznego, 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 Q1 2020 roku pracowaliśmy również nad syntezą kontraktową związków farmaceutycznych oraz 
chemicznych w skali od mg do kg – dostarczając klientom substancje aktywne, zanieczyszczenia, 
czy produkty degradacji. 

Nasi klienci 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 każdej z tych grup klientów współpracujemy w oparciu o kontrakty 
długoterminowe o znacznej wartości i potencjale rozwoju. Kontrakty FTE z nowymi klientami, 
obejmujące prace badawczo-rozwojowe, prowadzące do opracowania nowych cząsteczek 
aktywnych farmakologicznie, nowych procesów syntetycznych i technologii. 

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. 
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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. 

Biorąc pod uwagę aktualne zakontraktowanie oraz prowadzone rozmowy biznesowe, w kolejnych 
kwartałach/latach należy zakładać dalszy trend wzrostowy w Dziale Chemii Selvity, wzmocnienie 
pozycji rynkowej oraz zwiększenie skali działalności Spółki. 

 

ARDIGEN S.A.  

Jak co roku, pierwszy kwartał związany był z intensywnymi działaniami marketingowymi i 
sprzedażowymi. Na rok 2020 przygotowano nowe materiały promocyjne dla całej oferty Ardigen. 
W odświeżonym przekazie mocniej podkreślono, wspólne dla wszystkich projektów, DNA Ardigen 
w postaci technologii Sztucznej Inteligencji stosowanej w połączeniu z Bioinformatyką w celu 
przekraczania barier w projektach odkrywania i dalszego rozwoju nowych terapii. 

Na rok 2020 został zaplanowany bogaty plan udziału w konferencjach branżowych w Stanach 
Zjednoczonych i Europie. W styczniu i lutym Spółka wzięła udział w: Precision Medicine World 
Conference (US, California), Festival of Genomics (UK), AI Powered Drug Discovery and 
Manufacturing (US, Boston, MIT). W związku z ogłoszeniem przez WHO stanu pandemii kolejne 
zaplanowane konferencje zostały odwołane. Ze względu na nowe, nieoczekiwane warunki 
prowadzenia sprzedaży dokonano całkowitej przebudowy planu marketingowego koncentrując się 
na działania w Internecie, które będą realizowane w kolejnych kwartałach. Po pierwszym kwartale 
nie zaobserwowano negatywnego wpływu pandemii na sprzedaż. 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, w pierwszej połowie marca została podjęta decyzja o 
pracy zdalnej całej firmy. Infrastruktura techniczna Ardigen oraz wykorzystywane narzędzia 
umożliwiły przejście w tryb pracy poza biurem z dnia na dzień. Po pierwszym kwartale nie 
zaobserwowano negatywnego wpływu podjętych decyzji na realizowane projekty w szczególności 
na przychody spółki. Ryzyka jakie zidentyfikowano leżą w obszarze prowadzonych badań 
obserwacyjnych w szpitalach onkologicznych. Ich wpływ na prace w obszarze R&D będzie znany w 
kolejnych miesiącach. 

W pierwszym kwartale prowadzono zaawansowane rozmowy z firmą farmaceutyczną z pierwszej 
dziesiątki na temat innowacyjnego zastosowania technologii Computer Vision w procesie 
odkrywania leków małocząsteczkowych. Projekt, o którym mowa doskonale wpisuje się w strategię 
Ardigen otwierając bardzo przyszłościowy obszar zastosowań technologii Sztucznej Inteligencji w 
rozwoju terapii. 

W obszarze Immunologii, z jednym z potencjalnych klientów, kontynuowane są prace laboratoryjne 
weryfikujące eksperymentalnie technologię Ardimunne Vax. Celem potencjalnego projektu jest 
wspólny rozwój  szczepionki onkologicznej. 

W minionym kwartale złożono do NCBiR dwa wnioski grantowe. Jeden w obszarze 
immunologicznym, a drugi w mikrobiomowym. Posiadane przez Ardigen technologie 
(odpowiednio Ardimunne Vax oraz Ardigen Microbiome Translational Platform) znacząco 
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zwiększyły gotowość technologiczną umożliwiając realizację przełomowych rozwiązań idących w 
kierunku zrewolucjonizowania procesów rozwoju terapii w postaci szczepionek, terapii 
komórkowych czy terapii opartych o bakterie lub związki chemiczne przez nie produkowane. 

 

 

10. STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ SELVITA 
 

 

PODMIOT DOMINUJĄCY 

Firma Spółki Selvita spółka akcyjna 

Siedziba ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 383040072 

NIP 6762564595 

Forma prawna  spółka akcyjna 

Numer w KRS  0000779822 

Strona www www.selvita.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.selvita.com/
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PODMIOTY ZALEŻNE  

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. 

 

Firma Spółki  Selvita Inc. 

Siedziba  Boston, MA, USA 

Wspólnicy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

Kapitał zakładowy 1 USD 

Data utworzenia marzec 2015 r. 

 

Firma Spółki  Selvita Ltd. 

Siedziba  20 Station Rd, CB1 2JD Cambridge, Wielka Brytania 

Wspólnicy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

Kapitał Zakładowy 20.000 GBP 

Data utworzenia kwiecień 2015 r. 

 

Firma Spółki  Ardigen Spółka Akcyjna 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 362983380 

NIP 676-249-58-65 

Forma prawna  Spółka Akcyjna 

Numer w KRS  0000585459 

Wspólnicy 
Selvita S.A. posiada 47,69% akcji uprawniających do wykonywania 
54,73% głosów 
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11. ORGANY KORPORACYJNE EMITENTA 
 

 

 

ZARZĄD  

Bogusław Sieczkowski – Prezes Zarządu 

Miłosz Gruca – Wiceprezes Zarządu 

Mirosława Zydroń – Członek Zarządu 

Edyta Jaworska – Członek Zarządu 

Dariusz Kurdas – Członek Zarządu 

Dawid Radziszewski – Członek Zarządu 

 

RADA NADZORCZA 

Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Paweł Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej 

Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej 

Wojciech Chabasiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

Jacek Osowski – Członek Rady Nadzorczej  

 
W okresie sprawozdawczym Q1 2020 roku, ani po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne zmiany w 
składzie Zarządu ani Rady Nadzorczej Emitenta.  
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12.  INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB 
POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM 
ZGROMADZENIU SPÓŁKI ORAZ O AKCJACH POSIADANYCH PRZEZ CZŁONKÓW 
ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ EMITENTA 

 

AKCJE POSIADANE PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH 

Akcje posiadane przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.  

Imię i nazwisko 
akcjonariusza 

Seria A* Seria B Suma akcji 
Wartość 

nominalna 
% kapitału 

zakładowego 
Suma 

głosów 
% głosów 

na WZ 

Zarząd        

Bogusław 
Sieczkowski 

550 000 374 384 924 384 369 753,60 5,79% 1 474 384 7,36% 

Miłosz Gruca - 47 000 47 000 18 800,00 0,29% 47 000 0,23% 

Mirosława Zydroń - 30 000 30 000 12 000,00 0,19% 30 000 0,15% 

Edyta Jaworska - 10 000 10 000 4 000,00 0,06% 10 000 0,05% 

Rada Nadzorcza        

Paweł 
Przewięźlikowski 

3 500 
000 

1 490 880 4 990 880 1 996 352,00 31,25% 8 490 880 42,41% 

Tadeusz Wesołowski 
(bezpośrednio) 

- 92 975 92 975 37 190,00 0,58% 92 975 0,46% 

Tadeusz Wesołowski 
(przez Augebit FIZ) 

- 1 039 738 1 039 738 415 895,20 6,51% 1 039 738 5,19% 

Piotr Romanowski - 420 000 420 000 168 000,00 2,63% 420 000 2,10% 

Rafał Chwast - 121 115 121 115 48 446,00 0,76% 121 115 0,60% 

* Akcje Serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na WZ  
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AKCJE POSIADANE PRZEZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZY SPÓŁKI 

Akcje posiadane przez znacznych akcjonariuszy Spółki na dzień 31.12.2019 

Akcjonariusz Liczba akcji [%] akcji w KZ Liczba głosów        [%] głosów 
 

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

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

Augebit FIZ* 1 039 738 6,46% 1 039 738            5,16% 

Nationale Nederlanden PTE S.A. 1 594 749 9,91% 1 594 749           7,92% 

*Beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Akcje posiadane przez znacznych akcjonariuszy Spółki na dzień bilansowy 31 marca 2020 r.  
oraz na dzień publikacji raportu 

Akcjonariusz Liczba akcji [%] akcji Liczba głosów       [%] głosów 
 

Paweł Przewięźlikowski 4 990 880 31,25% 8 490 880 42,41% 

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

Augebit FIZ* 1 039 738 6,51% 1 039 738 5,19% 

Nationale Nederlanden PTE S.A. 1 594 749 9,99% 1 594 749 7,97% 

*Beneficjentem Augebit FIZ jest Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta. 

 

Różnica w stanie posiadania pomiędzy dniem 31 grudnia 2019 r. a dniem bilansowym 31 marca 
2020 r. oraz dniem publikacji niniejszego raportu wynika z umorzenia akcji własnych, które zostały 
nabyte przez Emitenta w dniu 1 października 2019 r. od Ryvu Therapeutics S.A. w wykonaniu 
postanowień planu podziału Ryvu Therapeutics S.A. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego 
związana ze wspomnianym umorzeniem akcji nastąpiła w dniu 18 lutego 2019 r. (wpis obniżenia 
kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).  
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Struktura akcjonariatu na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania Zarządu 

 

 

 

13.  POZOSTAŁE INFORMACJE 

  
 
 
Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej 
Brak. 

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na warunkach innych niż rynkowe 
Nie wystąpiły. 

Udzielone poręczenia kredytu lub pożyczki lub udzielenie gwarancji  
Nie dotyczy. 

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. 

Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 
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Wyniki kolejnych kwartałów będą zależały przede wszystkim od następujących czynników: 

• Tempo  rozwoju organicznego w tym pozyskiwania kolejnych kontraktów. 
• 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 i marketing. 

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 
W raportowanym okresie miała miejsce pandemia spowodowana Covid-19. Emitent opisał wpływ 
tego zdarzenia na działalność Spółki oraz Grupy Kapitałowej w opinie Istotnych zdarzeń okresu 
sprawozdawczego.  

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 utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 
Informacje o zmianach poziomu rezerw na urlopy oraz premie zostały opisane w nocie 29 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały opisane w 
nocie 10 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
Informacje o rzeczowych aktywach trwałych zostały opisane w nocie 12 skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 

Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 
Informacje o zobowiązaniach z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych zostały opisane w 
nocie 34 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

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 
Nie dotyczy. 

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 sprawozdanie 
finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na 
przyszłe wyniki finansowe Emitenta 
Informacje o zdarzeniach, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie 
finansowego zostały opisane w nocie 40 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 
Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych zostały opisane 
w nocie 35 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

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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Kraków, dnia 25 maja 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________ 

Bogusław Sieczkowski 
Prezes Zarządu 

 
_______________________ 

Miłosz Gruca 
Wiceprezes Zarządu 

 

 
_______________________ 

Mirosława Zydroń 
Członek Zarządu 

 
 

_______________________ 
Edyta Jaworska 
Członek Zarządu 

 
_______________________ 

Dariusz Kurdas 
Członek Zarządu 

 
_______________________ 

Dawid Radziszewski 
  Członek Zarządu 
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KONTAKT  
 
RELACJE INWESTORSKIE  

ir@selvita.com 
 
MEDIA 
media@selvita.com 
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