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1. Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej 

1.1 Podmiot dominujący 

Firma Spółki Selvita spółka akcyjna 

Siedziba ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 120515330 

NIP 679-29-42-955 

Forma prawna  spółka akcyjna 

Numer w KRS  0000367359 

Strona www www.selvita.com 

1.2 Podmioty powiązane 

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 

Udziałowcy 100% udziałów posiada Selvita S.A. 

 

Firma Spółki  
Selvita spółka akcyjna i BioCentrum spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 121483482 

NIP 676-243-82-93 

Forma prawna  spółka jawna 

Numer w KRS  0000381101 

Wspólnicy Selvita S.A. (88%) i BioCentrum sp. z o.o. (12%) 

 

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. 

 

1.3 Główny przedmiot działalności Grupy Kapitałowej 

Działalność Grupy Kapitałowej należy rozpatrywać w dwóch aspektach: 

 pracy badawczo-rozwojowej, realizowanej poprzez własne projekty badawcze, 

 prowadzenia usług badawczych na rzecz klientów zewnętrznych. 
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2 Wybrane dane finansowe  

Grupa Kapitałowa Selvita S.A. dane skonsolidowane 

Pozycja 

Za okres                    

od 01.01.2011 

 do 31.03.2011 

Za okres                    

od 01.01.2012 

 do 31.03.2012 

Narastająco od 

początku roku  

Za okres                    

od 01.01.2011 

 do 31.03.2011 

Narastająco od 

początku roku  

Za okres                    

od 01.01.2012 

 do 31.03.2012 

kapitał własny 560 568,30  9 725 110,74  560 568,30  9 725 110,74  

należności długoterminowe 162 031,23  98 078,39  162 031,23  98 078,39  

należności krótkoterminowe 705 248,60  2 442 998,96  705 248,60  2 442 998,96  

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  21 635,77  4 685 326,23  21 635,77  4 685 326,23  

zobowiązania długoterminowe 22 613,80  52 955,57  22 613,80  52 955,57  

zobowiązania krótkoterminowe 5 444 461,82  1 958 142,92  5 444 461,82  1 958 142,92  

amortyzacja 379 560,53  393 778,20  379 560,53  393 778,20  

przychody netto ze sprzedaży 1 974 276,44  2 058 991,73  1 974 276,44  2 058 991,73  

przychody z dotacji 882 262,12  1 153 728,38  882 262,12  1 153 728,38  

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 2 856 538,56  3 212 720,11  2 856 538,56  3 212 720,11  

zysk/strata na sprzedaży -2 174 580,42  -2 767 837,32  -2 174 580,42  -2 767 837,32  

zysk/strata na działalności operacyjnej -1 292 315,66  -1 578 158,64  -1 292 315,66  -1 578 158,64  

zysk/strata brutto -1 493 658,40  -1 658 748,40  -1 493 658,40  -1 658 748,40  

zysk/strata netto -1 268 650,40  -1 658 748,40  -1 268 650,40  -1 658 748,40  

3 Komentarz Zarządu Selvita S.A. na temat czynników i zdarzeń, 

które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

3.1 Wzrost i dynamika przychodów oraz wynik finansowy 
W pierwszym kwartale 2012 roku Grupa Kapitałowa Selvita S.A. osiągnęła przychody w wysokości 

3.212,7 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie w roku 2011 przychody  wyniosły 2.856,5 tys. zł, 

tym samym dynamika przychodów wyniosła 12,5% Osiągnięcie wzrostu było możliwe dzięki większej 

wartości realizowanych kontraktów oraz projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej. 

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 2.058,9 tys. zł, co dało dynamikę na poziomie 4,5% 

w stosunku do pierwszego kwartału 2011, kiedy to sprzedaż netto wyniosła 1.974,2 tys. zł. 

Osiągnięcie wzrostu przychodów ze sprzedaży było możliwe między innymi dzięki  podpisaniu aneksu 

zwiększającego zakres prac w ramach projektu SEL103 (lek na chorobę Alzheimera) prowadzonych 

dla Orion Corporation z Espoo w Finlandii. 

O 30,8% wzrosły przychody z tytułu dotacji (Q1 2012/Q1 2011) z 882,2 tys. zł do 1.153,7 tys. zł. 

Wzrost przychodów z tytułu dotacji wynika z kontynuacji realizacji dotowanych projektów 

badawczych,  rozpoczęcia realizacji nowego projektu badawczego w obszarze onkologii – SEL128, 

projektu opracowania nowatorskiej technologii ekspresji białek rekombinowanych realizowanego 

przez BioCentrum sp. z o.o. oraz kontynuacji odpisów w przychody otrzymanych dotacji 

infrastrukturalnych ujętych na rozliczeniach międzyokresowych przychodów.  
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Wartość przychodów wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów 

handlowych oraz umów o dotacje (backlog) wynosi: 

 na rok 2012:    13.236,2 tys. zł 

 na lata 2012 - 2014:       29.044,6 tys. zł 

Dla porównania  wartość przychodów komercyjnych i z tytułu dotacji w roku 2011 wyniosła 

12.654,3 tys. zł. 

Za pierwszy kwartał 2012 roku Grupa Kapitałowa Selvita S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 

1.658,7 tys. zł, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku strata wyniosła 1.268,6 tys. zł.  

Zwiększenie straty netto jest bezpośrednim wynikiem realizacji planów Grupy Kapitałowej 

zmierzających do zintensyfikowania prac badawczo- rozwojowych, które mają charakter inwestycji 

zwiększających przyszłe przychody Grupy i jej wartość rynkową. W bieżącym kwartale zgodnie 

z zasadą ostrożności nie utworzono aktywów z tyt. podatku odroczonego od straty poniesionej 

w Q1 2012, co spowodowało, iż strata netto za bieżący kwartał jest wyższa niż w okresie 

porównywalnym, kiedy to spółka utworzyła aktywa z tyt. podatku odroczonego w kwocie 225,0 tys. zł 

(w tym od poniesionych strat).  

Stan środków pieniężnych Grupy na dzień sporządzenia raportu wynosi 7.181,2 tys. zł, co oznacza 

wzrost w stosunku do 7.154,5 tys. zł na koniec roku 2011. 

Dane dotyczące okresu porównawczego przekształcone zostały do danych porównywalnych zgodnie 

z obowiązującą od 1 stycznia 2012 polityką rachunkowości. Szczegóły zmiany polityki rachunkowości 

opisano w kolejnym punkcie raportu. 

3.2 Wpływ zmiany polityki rachunkowości na dane porównawcze 
15 maja 2012 r. Zarząd podjął uchwałę o zmianie polityki rachunkowości. Zmiana ma na celu 

zapewnienie współmierności przychodów oraz związanych z nimi kosztów. Dotychczas przychody 

z tytułu dotacji uznawane były metodą „kasową” - przychód rozpoznawany dopiero w momencie 

wpływu refundacji bądź wydania wcześniej otrzymanej zaliczki. Powodowało to zaburzenie zasady 

współmierności przychodów i kosztów, a co za tym idzie zniekształcało wyniki finansowe Grupy. 

Począwszy od 1 stycznia 2012 roku zmieniono sposób uznawania przychodów z tytułu dotacji. 

Rozliczenia przyznanych Grupie dotacji dokonywane są poprzez odpisy miesięczne proporcjonalne  

do poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów wymienionych w harmonogramach  

rzeczowo – finansowych stanowiących załączniki do poszczególnych umów o dofinansowanie.  

Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem zmiany jest zmiana podejścia instytucji finansujących 

do kwestii rozliczeń dotacji. Od 2012 roku dotacje rozliczane są okresami/kwartałami (zaliczka bądź 

refundacja przypisana jest bezpośrednio do kosztów danego okresu, a nie do konkretnych zadań, co 

ma swoje odzwierciedlenie w zmienionych harmonogramach umów o dotację). 

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany polityki na dane finansowe zaprezentowane w okresie 

porównawczym. Najważniejszą zmianą jest wzrost przychodów z tyt. dotacji, wynikający z uznania 

przychodów proporcjonalnie do poniesionych kosztów, niezależnie od wpływu dofinansowania na 
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rachunki bankowe Grupy, a także wzrost kapitału własnego powiększonego dodatkowo o kwoty 

odniesione na lata poprzednie (przed 2011). 

Grupa Selvita S.A. dane skonsolidowane  

Pozycja 

Za okres                    

od 01.01.2011 

 do 31.03.2011 

dane pierwotne 

Za okres 

od 01.01.2011 

 do 31.03.2011 

dane przekształcone 

Różnica 

kapitał własny 19 806,94 560 568,30 540 761,36 

przychody netto ze sprzedaży 1 974 276,44 1 974 276,44 0,00 

przychody z dotacji 668 323,12 882 262,12 213 939,00 

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 2 642 599,56 2 856 538,56 213 939,00 

zysk/strata na sprzedaży -2 174 580,42 -2 174 580,42 0,00 

zysk/strata na działalności operacyjnej -1 506 254,66 -1 292 315,66 213 939,00 

zysk/strata brutto -1 707 597,40 -1 493 658,40 213 939,00 

zysk/strata netto -1 482 589,40 -1 268 650,40 213 939,00 

 

3.3 Prognozy wyników finansowych 
Grupa Kapitałowa Selvita S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników 

finansowych. 

4 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 

4.1 Działalność B+R 
Grupa Kapitałowa Selvita S.A. w Q1 2012 pomyślnie kontynuowała wszystkie projekty badawcze oraz 

rozpoczęła realizację nowego – o nazwie kodowej SEL128.. 

W projekcie SEL24 w Q1 zintensyfikowane zostały prace nad rozwojem drugiej generacji inhibitorów 

kinaz Pim. Badania koncentrowały się na rozwoju serii związków charakteryzujących się zwiększoną 

selektywnością oraz bezpieczeństwem, przy zachowaniu wysokiej aktywności w niszczeniu komórek 

rakowych. Zidentyfikowano szereg nowych związków o bardzo obiecującym profilu aktywności oraz 

selektywności. W chwili obecnej prowadzone są badania in vitro oraz in vivo nowych pochodnych, 

a wstępne dane potwierdzają bardzo wysoką aktywność związków w modelach zwierzęcych. 

Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL120 potwierdziły unikalny w skali światowej mechanizm 

działania, oparty także na specyficznym hamowaniu aktywności białka kinazowego CDK8, oprócz 

wcześniej opisanej kinazy CDK9.  Aktywność związków SEL120 na CDK8, umożliwia dalszy rozwój 

projektu w kierunku medycyny spersonalizowanej i skutecznej terapii w leczeniu nowotworów jelita 

grubego. Postęp chemiczny pozwolił na identyfikacje wielu związków o silnym i selektywnym 

działaniu przeciwnowotworowym. Najlepszy związek z serii SEL120 hamuje rozwój nowotworów 

jelita grubego w modelach mysich, przy braku widocznych objawów toksyczności. Obecnie wybrane 

cząsteczki są optymalizowane pod względem właściwości farmakokinetycznych oraz parametrów 

związanych z bezpieczeństwem podawania w kombinacji ze standardowymi chemoterapeutykami.  
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W ramach projektu SEL128 dokonaliśmy selekcji pierwszego celu terapeutycznego.  Zostały 

rozpoczęte prace mające na celu wdrożenie metod biologicznych koniecznych do walidacji roli 

wybranego białka w procesach nowotworowych. Dodatkowo, przeprowadzono badania in silico 

struktury krystalograficznej celu białkowego oraz rozpoczęto projektowanie struktur inhibitorów.   

W projekcie SEL103 realizowanym we współpracy z firmą Orion Pharma prace realizowane są 

pomyślnie i zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe dane nie mogą zostać upublicznione ze 

względu na zapisy umowy o poufności zawartej ze zleceniodawcą. 

W projekcie opracowania nowatorskiej technologii ekspresji białek rekombinowanych finansowanym 

ze środków PARP mającym na celu wyprodukowanie szeregu plazmidów ekspresyjnych do produkcji 

białek rekombinantowych, prace eksperymentalne przebiegają zgodnie z harmonogramem. Została 

dokonana analiza praw patentowych do poszczególnych fragmentów DNA, które składają się na 

funkcjonalny plazmid ekspresyjny, takich jak moduły promotorowe, moduły ekspresyjne, moduły 

reporterowe, moduły początku replikacji ori w E. coli oraz moduły oporności na antybiotyki. Z 

sukcesem przeprowadzono wstępne eksperymenty składania modułów plazmidowych, otrzymując 

zaplanowane konstrukty wykorzystując metodę PIPE (Polymerase Incomplete Primer Extension). 

Obecnie testowane są inne metody łączenia fragmentów DNA takie jak LIC (Ligation Independent 

Cloning) czy SAC (Self Assembly Cloning). 

4.2 Uczestnictwo w targach i wydarzeniach o dużym znaczeniu 

marketingowym 
W I kwartale 2012 r. Grupa kontynuowała aktywną strategię marketingową i sprzedażową 

zapoczątkowaną w roku 2011 przez podwojenie liczby pracowników działów sprzedaży oraz 

zwiększenie częstotliwości uczestnictwa Grupy w najważniejszych konferencjach i targach 

branżowych, konsekwentnie budując markę Grupy Kapitałowej Selvita w świecie biotechnologii, 

nawiązując nowe kontakty handlowe oraz podtrzymując dotychczasowe dobre relacje z klientami. 

W I kwartale 2012 Grupa Kapitałowa Selvita S.A. uczestniczyła m.in. w: 

 The 14th Annual BIO CEO & Investor Conference, 13 – 14 lutego 2012, Nowy Jork, USA 

 3rd Cancer Targets and Therapeutics Conference, 27-28 lutego 2012, Las Vegas, USA 

 STARLIMS Forum 2012 -  6-9 marca 2012, Fort Lauderdale, USA 

 CrimeLab 2012, 28 - 30 marca 2012, Warszawa, Polska 

 AACR Annual Meeting 2012, 31 marca - 4 kwietnia 2012, Chicago, USA 

 EXPOCHEM 2012, 29 luty - 1 marca 2012, Katowice, Polska 

 BIO-Europe Spring 2012, 19 - 21 marca 2012, Amsterdam, Holandia 

4.3 Pozostałe istotne wydarzenia w I kwartale 2012 

Zmiany w składzie Zarządu Selvita S.A. 

W dniu 27 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza Selvita S.A. powołała w skład Zarządu Spółki Pana 

Krzysztofa Brzózkę, Pana Miłosza Grucę oraz Pana Sebastiana Kwaśnego i odwołała z dotychczasowej 

funkcji Pana Nicolasa Beuzena. 

Powołanie nowych Członków Zarządu jest związane z rozszerzeniem skali działalności Selvita S.A. i ma 

na celu wzmocnienie ich odpowiedzialności za wynik finansowy nadzorowanych przez nich działów 
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Spółki: projektów własnych, biologicznego oraz bioinformatycznego i ułatwi kontakty z partnerami 

biznesowymi Selvity. Odwołanie Dr. Nicolasa Beuzena jest związane z jego przejściem na stanowisko 

Dyrektora ds. Rozwoju, na którym będzie odpowiedzialny za prowadzenie kontaktów z partnerami 

biznesowymi spółki w zakresie projektów badawczych (Alliance Management). 

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy i wyposażenia laboratorium do badań 

farmakodynamicznych BioCentrum sp. z o.o. 

1 lutego 2012 roku w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, pana 

Stanisława Sorysa – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego BioCentrum sp. z o.o. podpisała 

umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości reprezentowanym przez Dyrektora Rafała 

Soleckiego o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej MRPO. Przedmiotem dofinansowanego 

projektu jest rozbudowa zaplecza badawczego firmy o laboratorium do badań farmakodynamicznych 

o wartości 400 tys. zł netto; wartość przyznanego dofinansowania wynosi niemal 280 tys. zł. 

Utworzenie nowego modułu laboratorium biochemicznego umożliwi realizację złożonych 

przedklinicznych projektów farmakodynamicznych in vitro. Analizy wykonywane w nowym 

laboratorium pozwolą na określenie mechanizmu działania badanej substancji na poziomie 

molekularnym. Również, dzięki dofinansowaniu, możliwe będzie wykonywanie analiz ludzkiego 

materiału oraz surowicy i/lub osocza krwi. 

Zawarcie przez Selvita S.A. oraz . BioCentrum sp. z o.o. umów o dofinansowanie dwóch 

projektów badawczo-rozwojowych 

28 lutego 2012 r. Selvita S.A. oraz BioCentrum sp. z o.o. zawarły z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie dwóch projektów badawczo-rozwojowych, w tym dla 

Selvita S.A. na rozwój nowej terapii przeciwnowotworowej z zastosowaniem innowacyjnych 

inhibitorów kinaz: 
  

• całkowita wartość projektu: 8.595.300 PLN  

• wartość dofinansowania: 6.773.520 PLN  

• czas realizacji: lata 2012 - 2015 
 

oraz dla spółki zależnej – BioCentrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na nowatorską technologię 

ekspresji białek rekombinowanych: 
 

• całkowita wartość projektu: 1.958.000 PLN  

• wartość dofinansowania: 1.462.450 PLN  

• czas realizacji: lata 2011 – 2014 
 

Projekty otrzymały wsparcie w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i będą współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 
 

Udana realizacja projektów przyczyni się do rozbudowy portfela projektów innowacyjnych Grupy 

Kapitałowej Selvita S.A. i do istotnego zwiększenia przychodów z działalności badawczej oraz 

usługowej w kolejnych latach. Prace badawczo-rozwojowe wykorzystają doświadczenie Spółki 

w zakresie inhibitorów kinaz zdobyte w projektach SEL24, SEL120 i SEL113. 
 

Wartość dofinansowania przyznanego Selvita S.A. na podstawie wskazanej wyżej umowy, jest 

najwyższą spośród dotacji przyznanych dotąd Spółce. 
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Podpisanie aneksu do umowy pomiędzy  Orion Corporation Selvita S.A. zwiększającego 

przychody dla Grupy Kapitałowej o 400 tys. EUR 

W dniu 2 kwietnia 2012 r. Selvita S.A. podpisała aneks do umowy z dnia 1 lipca 2010 r. z Orion 

Corporation z siedzibą w Espoo w Finlandii, dotyczący zwiększenia płatności dla Spółki związanych z 

pracami badawczo-rozwojowymi nad projektem SEL 103.  
  

Zwiększenie płatności jest związane z poszerzeniem zakresu i przedłużeniem czasu realizacji prac 

badawczych w ramach projektu. Wartość dodatkowych prac wynosi 400.000 EUR, co zgodnie z 

kursem średnim NBP z dnia 2 kwietnia 2012 r. (1 EUR = 4,1428 PLN), stanowi równowartość 

1.657.120 PLN. 

4.4 Istotne wydarzenia w okresie między zakończeniem I kwartału 2012, 

a publikacją raportu 

Uchwała Zarządu o wprowadzeniu akcji Selvita S.A. serii D do systemu alternatywnego 

obrotu , zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 

W dniu 3 kwietnia 2012 r. akcjonariusze uprawnieni z wszystkich 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden 

tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych Selvita S.A. serii D złożyli do Zarządu wnioski o zamianę 

przysługujących im akcji imiennych na akcje na okaziciela, a następnie o wprowadzenie tych akcji do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect. W związku z tym Zarząd Spółki w dniu 6 

kwietnia 2012 r. podjął uchwałę, na mocy której dokonał konwersji wszystkich akcji imiennych serii D 

na akcje na okaziciela. Następnie w celu wprowadzenia akcji serii D do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect Zarząd w dniu 11 kwietnia 2012 r. zawarł z Chabasiewicz, Kowalska i 

Partnerzy Radcowie Prawni umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy 

wprowadzeniu akcji serii D do obrotu na rynku New Connect. 

Decyzja PARP o rekomendowaniu do dofinansowania innowacyjnego projektu 

badawczego Selvita S.A. w obszarze chorób autoimmunologicznych w wysokości 3,87 mln 

PLN 

W dniu 13.04.2012 r. Zarząd Selvita S.A. otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

pisemną informację o rekomendowaniu do finansowania projektu Spółki dotyczącego rozwoju 

innowacyjnej terapii chorób o podłożu autozapalnym i autoimmunologicznym. 

• całkowita wartość projektu: 4.900.000 PLN  

• wartość dofinansowania: 3.872.000 PLN  

• czas realizacji: lata 2012 - 2014 

Projekt został złożony w ramach II rundy naboru przeprowadzonego w 2011 roku do Działania 1.4 

„Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 

Zgodnie z informacją w otrzymanym piśmie umowa o dofinansowanie projektu będzie mogła zostać 

zawarta w przypadku dostępnej alokacji w ramach Działania 1.4 POIG. 

Udana realizacja projektu przyczyni się do rozbudowy portfela projektów innowacyjnych Grupy 

Kapitałowej Selvita S.A. o nowy obszar terapeutyczny związany z chorobami o podłożu 

autoimmunologicznym oraz autozapalnym i do istotnego zwiększenia przychodów z działalności 

badawczej w kolejnych latach. 

Kraków, 15 maja 2012 r. 
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1. Podstawowe dane o Emitencie 

1.1 Dane adresowe 

Firma Spółki  Selvita  Spółka akcyjna 

Siedziba  ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków 

REGON 120515330 

NIP 679-29-42-955 

Forma prawna  Spółka akcyjna 

Numer w KRS  0000367359 

Strona www www.selvita.com 

1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzą:  

 Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu  

 Bogusław Sieczkowski – Wiceprezes Zarządu 

 Krzysztof Brzózka – Członek Zarządu, 

 Miłosz Gruca – Członek Zarządu, 

 Sebastian Kwaśny – Członek Zarządu. 

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 27 stycznia 2012 r. nastąpiły zmiany osobowe w 

składzie Zarządu Spółki polegające na odwołaniu z dotychczasowej funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana 

Nicolasa Beuzena oraz powołaniu w skład Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Brzózki, Pana Miłosza Grucy 

oraz Pana Sebastiana Kwaśnego.  

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Rada Nadzorcza Spółki liczy 6 osób. W skład Rady 

Nadzorczej wchodzą:  

 Dr Piotr Romanowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Dr Tadeusz Wesołowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

 Rafał Chwast – Członek Rady Nadzorczej 

 Adam Przewięźlikowski – Członek Rady Nadzorczej 

 Prof. Adam Dubin – Członek Rady Nadzorczej 

 Wojciech Chabasiewicz – Członek Rady Nadzorczej 

W I kwartale 2012 roku, ani do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie dokonywano zmian 

osobowych w składzie Rady Nadzorczej. 

1.3 Główny przedmiot działalności Emitenta 

Działalność Spółki należy rozpatrywać w dwóch aspektach: 

 pracy badawczo-rozwojowej, realizowanej poprzez własne projekty badawcze, 

 prowadzenia usług badawczych na rzecz klientów zewnętrznych. 
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2 Wybrane dane finansowe  

Selvita S.A. dane jednostkowe 

Pozycja 

 Za okres           

od 01.01.2011 

 do 31.03.2011 

 Za okres          

 od 01.01.2012 

 do 31.03.2012 

Narastająco od 

początku roku  

 Za okres           

od 01.01.2011 

 do 31.03.2011 

Narastająco od 

początku roku  

 Za okres           

od 01.01.2012 

 do 31.03.2012 

kapitał własny 2 140 338,76  12 289 108,16  2 140 338,76  12 289 108,16  

należności długoterminowe 98 078,39  98 078,39  98 078,39  98 078,39  

należności krótkoterminowe 708 403,00  2 110 966,78  708 403,00  2 110 966,78  

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 54 137,95  4 199 367,84  54 137,95  4 199 367,84  

zobowiązania długoterminowe 22 613,80  18 002,80  22 613,80  18 002,80  

zobowiązania krótkoterminowe 5 248 017,61  1 941 519,29  5 248 017,61  1 941 519,29  

amortyzacja 281 956,20  297 839,15  281 956,20  297 839,15  

przychody netto ze sprzedaży 1 539 050,34  1 922 854,92  1 539 050,34  1 922 854,92  

przychody z dotacji 819 416,83  953 681,19  819 416,83  953 681,19  

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 2 358 467,17  2 876 536,11  2 358 467,17  2 876 536,11  

zysk/strata na sprzedaży -1 794 399,69  -2 421 505,74  -1 794 399,69  -2 421 505,74  

zysk/strata na działalności operacyjnej -974 981,09  -1 437 500,99  -974 981,09  -1 437 500,99  

zysk/strata brutto -1 017 165,48  -1 458 196,39  -1 017 165,48  -1 458 196,39  

zysk/strata netto -792 157,48  -1 458 196,39  -792 157,48  -1 458 196,39  

3 Komentarz Zarządu Selvita S.A. na temat czynników i zdarzeń, 

które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

3.1 Wzrost i dynamika przychodów oraz wynik finansowy 
W pierwszym kwartale 2012 roku Selvita S.A. osiągnęła przychody w wysokości 2.876,5 tys. zł, 

podczas gdy w analogicznym okresie roku 2011 przychody wyniosły 2.358,4 tys. zł, tym samym 

dynamika przychodów wyniosła 22,0% Osiągnięcie wzrostu było możliwe dzięki większej wartości 

realizowanych kontraktów oraz projektów innowacyjnych współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, w tym podpisaniu aneksu do rozpoczętego w III kwartale 2011 roku pierwszego 

w Polsce znaczącego kontraktu na sprzedaż projektu biotechnologicznego - SEL103 (lek na chorobę 

Alzheimera), realizowanego we współpracy z Orion Corporation z Espoo w Finlandii. Wzrost 

przychodów w wyniku podpisanego aneksu w Q1 2012 to 228,1 tys. zł. 

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 1.922,8 tys. zł co dało dynamikę na poziomie 24,8% 

w stosunku do pierwszego kwartału 2011 kiedy to sprzedaż netto wyniosła 1.539,1 tys. zł. Osiągnięcie 

wzrostu przychodów ze sprzedaży było możliwe między innymi dzięki podpisaniu aneksu 

zwiększającego zakres prac w ramach projektu SEL103 (lek na chorobę Alzheimera) prowadzonych 

dla Orion Corporation z Espoo w Finlandii. 

O 16,4% wzrosły przychody z tytułu dotacji (Q1 2012/Q1 2011) z 819,4 tys. zł do 953,7 tys. zł. Wzrost 

przychodów z tytułu dotacji wynika z kontynuacji realizacji dotowanych projektów badawczych, 

rozpoczęcia realizacji nowego projektu badawczego w obszarze onkologii – SEL128 oraz kontynuacji 

odpisów w przychody otrzymanych dotacji infrastrukturalnych ujętych na rozliczeniach 

międzyokresowych przychodów 
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Za pierwszy kwartał 2012 roku Selvita S.A. odnotowała stratę netto w wysokości 1.458,1 tys. zł, 

natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku strata wyniosła 792,1 tys. zł.  

Zwiększenie straty netto jest bezpośrednim wynikiem realizacji planów Spółki zmierzających do 

zintensyfikowania prac badawczo- rozwojowych, które mają charakter inwestycji zwiększających 

przyszłe przychody  Spółki i jej wartość rynkową. W bieżącym kwartale zgodnie z zasadą ostrożności 

nie utworzono aktywów z tyt. podatku odroczonego od straty poniesionej w Q1 2012, co 

spowodowało, iż strata netto za bieżący kwartał jest wyższa niż w okresie porównywalnym, kiedy to 

Spółka utworzyła aktywa z tyt. podatku odroczonego w kwocie 225,0 tys. zł (w tym od poniesionych 

strat).  

Dane dotyczące okresu porównawczego przekształcone zostały do danych porównywalnych zgodnie 

z obowiązującą od 1 stycznia 2012 polityką rachunkowości. Szczegóły zmiany polityki rachunkowości 

opisano w kolejnym punkcie raportu. 

3.1 Wpływ zmiany polityki rachunkowości na dane porównawcze 
15 maja 2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zmianie polityki rachunkowości. Zmiana ma na celu 

zapewnienie współmierności przychodów oraz związanych z nimi kosztów. Dotychczas przychody z 

tytułu dotacji uznawane były metodą „kasową” - przychód rozpoznawany dopiero w momencie 

wpływu refundacji bądź wydania wcześniej otrzymanej zaliczki. Powodowało to zaburzenie zasady 

współmierności przychodów i kosztów, a co za tym idzie zniekształcało wyniki finansowe  Spółki. 

Począwszy od 1 stycznia 2012 roku zmieniono sposób uznawania przychodów z tytułu dotacji 

Rozliczenia przyznanych Spółce dotacji dokonywane są poprzez odpisy miesięczne proporcjonalne  

do poniesionych w danym okresie sprawozdawczym kosztów wymienionych w harmonogramach  

rzeczowo – finansowych stanowiących załączniki do poszczególnych umów o dofinansowanie.  

Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem zmiany, jest zmiana podejścia instytucji finansujących 

do kwestii rozliczeń dotacji. Od 2012 roku dotacje rozliczane są okresami/kwartałami (zaliczka bądź 

refundacja przypisana jest bezpośrednio do kosztów danego okresu, a nie do konkretnych zadań, co 

ma swoje odzwierciedlenie w zmienionych harmonogramach umów o dotację). 

Poniższa tabela przedstawia wpływ zmiany polityki na dane finansowe zaprezentowane w okresie 

porównawczym. Najważniejszą zmianą jest wzrost przychodów z tyt. dotacji, wynikający z uznania 

przychodów proporcjonalnie do poniesionych kosztów, niezależnie od wpływu dofinansowania na 

rachunki bankowe Spółki, a także wzrost kapitału własnego powiększonego dodatkowo o kwoty 

odniesione na lata poprzednie (przed 2011). 
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Selvita S.A. dane jednostkowe  

Pozycja 

Za okres           

od 01.01.2011 

 do 31.03.2011 

dane pierwotne 

Za okres 

od 01.01.2011 

 do 31.03.2011 

dane przekształcone Różnica 

kapitał własny 1 608 760,59 2 140 338,76 531 578,17 

przychody netto ze sprzedaży 1 539 050,34 1 539 050,34 0,00 

przychody z dotacji 614 661,02 819 416,83 204 755,81 

suma przychodów ze sprzedaży i dotacji 2 153 711,36 2 358 467,17 204 755,81 

zysk/strata na sprzedaży -1 794 399,69 -1 794 399,69 0,00 

zysk/strata na działalności operacyjnej -1 179 736,90 -974 981,09 204 755,81 

zysk/strata brutto -1 221 921,29 -1 017 165,48 204 755,81 

zysk/strata netto -996 913,29 -792 157,48 204 755,81 

  

3.2 Prognozy wyników finansowych 
Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. 

4 Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności 

4.1 Działalność B+R 
Spółka pomyślnie kontynuowała w Q1 2012 wszystkie projekty badawcze oraz rozpoczęła realizację 

nowego – o nazwie kodowej SEL128. 

W projekcie SEL24 w Q1 Selvita zintensyfikowała prace nad rozwojem drugiej generacji inhibitorów 

kinaz Pim. Badania koncentrowały się na rozwoju serii związków charakteryzujących się zwiększoną 

selektywnością oraz bezpieczeństwem, przy zachowaniu wysokiej aktywności w niszczeniu komórek 

rakowych. Zidentyfikowano szereg nowych związków o bardzo obiecującym profilu aktywności oraz 

selektywności. W chwili obecnej prowadzone są badania in vitro oraz in vivo nowych pochodnych, 

a wstępne dane potwierdzają bardzo wysoką aktywność związków w modelach zwierzęcych. 

Prace badawczo rozwojowe w projekcie SEL120 potwierdziły unikalny w skali światowej mechanizm 

działania, oparty także na specyficznym hamowaniu aktywności białka kinazowego CDK8, oprócz 

wcześniej opisanej kinazy CDK9. Aktywność związków SEL120 na CDK8, umożliwia dalszy rozwój 

projektu w kierunku medycyny spersonalizowanej i skutecznej terapii w leczeniu nowotworów jelita 

grubego. Postęp chemiczny pozwolił na identyfikacje wielu związków o silnym i selektywnym 

działaniu przeciwnowotworowym. Najlepszy związek z serii SEL120 hamuje rozwój nowotworów 

jelita grubego w modelach mysich, przy braku widocznych objawów toksyczności. Obecnie wybrane 

cząsteczki są optymalizowane pod względem właściwości farmakokinetycznych oraz parametrów 

związanych z bezpieczeństwem podawania w kombinacji ze standardowymi chemoterapeutykami.  

W ramach projektu SEL128 dokonaliśmy selekcji pierwszego celu terapeutycznego. Zostały 

rozpoczęte prace mające na celu wdrożenie metod biologicznych koniecznych do walidacji roli 

wybranego białka w procesach nowotworowych. Dodatkowo, przeprowadzono badania in silico 

struktury krystalograficznej celu białkowego oraz rozpoczęto projektowanie struktur inhibitorów.  
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W projekcie SEL103 realizowanym we współpracy z firmą Orion Pharma prace realizowane są 

pomyślnie i zgodnie z harmonogramem. Szczegółowe dane nie mogą zostać upublicznione ze 

względu na zapisy umowy o poufności zawartej ze zleceniodawcą. 

4.2 Uczestnictwo w targach i wydarzeniach o dużym znaczeniu 

marketingowym 
W I kwartale 2012 r. Spółka kontynuowała aktywną strategię marketingową i sprzedażową 

zapoczątkowaną w roku 2011 przez podwojenie liczby pracowników działów sprzedaży oraz 

zwiększenie częstotliwości uczestnictwa w najważniejszych konferencjach i targach branżowych, 

konsekwentnie budując markę Selvita S.A. w świecie biotechnologii, nawiązując nowe kontakty 

handlowe oraz podtrzymując dotychczasowe dobre relacje z klientami. 

W I kwartale 2012 Selvita S.A. uczestniczyła m.in. w: 

 The 14th Annual BIO CEO & Investor Conference, 13 – 14 lutego 2012, Nowy Jork, USA 

 3rd Cancer Targets and Therapeutics Conference, 27-28 lutego 2012, Las Vegas, USA 

 STARLIMS Forum 2012 - 6-9 marca 2012, Fort Lauderdale, USA 

 CrimeLab 2012, 28 - 30 marca 2012, Warszawa, Polska 

 AACR Annual Meeting 2012, 31 marca - 4 kwietnia 2012, Chicago, USA 

 EXPOCHEM 2012, 29 luty - 1 marca 2012, Katowice, Polska 

 BIO-Europe Spring 2012, 19 - 21 marca 2012, Amsterdam, Holandia 

4.3 Pozostałe istotne wydarzenia w I kwartale 2012 

Zmiany w składzie Zarządu Selvita S.A. 

W dniu 27 stycznia 2012 r. Rada Nadzorcza Selvita S.A. powołała w skład Zarządu Spółki Pana 

Krzysztofa Brzózkę, Pana Miłosza Grucę oraz Pana Sebastiana Kwaśnego i odwołała z dotychczasowej 

funkcji Pana Nicolasa Beuzena. 

Powołanie nowych Członków Zarządu jest związane z rozszerzeniem skali działalności Selvita S.A. i ma 

na celu wzmocnienie ich odpowiedzialności za wynik finansowy nadzorowanych przez nich działów 

Spółki: projektów własnych, biologicznego oraz bioinformatycznego i ułatwi kontakty z partnerami 

biznesowymi Selvity. Odwołanie Dr. Nicolasa Beuzena jest związane z jego przejściem na stanowisko 

Dyrektora ds. Rozwoju, na którym będzie odpowiedzialny za prowadzenie kontaktów z partnerami 

biznesowymi  Spółki w zakresie projektów badawczych (Alliance Management). 

Zawarcie przez Selvita S.A. umowy o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego 

28 lutego 2012 r. Selvita S.A. zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę 

o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego na rozwój nowej terapii przeciwnowotworowej 

z zastosowaniem innowacyjnych inhibitorów kinaz: 
  

• całkowita wartość projektu: 8.595.300 PLN  

• wartość dofinansowania: 6.773.520 PLN  

• czas realizacji: lata 2012 - 2015 
 

Projekt otrzymał wsparcie w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 i będzie współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. 
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Udana realizacja projektu przyczyni się do rozbudowy portfela projektów innowacyjnych Grupy 

Kapitałowej Selvita S.A. i do istotnego zwiększenia przychodów z działalności badawczej w kolejnych 

latach. Prace badawczo-rozwojowe wykorzystają doświadczenie Spółki w zakresie inhibitorów kinaz 

zdobyte w projektach SEL24, SEL120 i SEL113. 
 

Wartość dofinansowania przyznanego Selvita S.A. na podstawie wskazanej wyżej umowy, jest 

najwyższą spośród dotacji przyznanych dotąd Spółce. 

Podpisanie aneksu do umowy pomiędzy Orion Corporation Selvita S.A. zwiększającego 

przychody dla Grupy Kapitałowej o 400 tys. EUR 

W dniu 2 kwietnia 2012 r. Selvita S.A. podpisała aneks do umowy z dnia 1 lipca 2010 r. z Orion 

Corporation z siedzibą w Espoo w Finlandii, dotyczący zwiększenia płatności dla Spółki związanych z 

pracami badawczo-rozwojowymi nad projektem SEL 103.  
  

Zwiększenie płatności jest związane z poszerzeniem zakresu i przedłużeniem czasu realizacji prac 

badawczych w ramach projektu. Wartość dodatkowych prac wynosi 400.000 EUR, co zgodnie z 

kursem średnim NBP z dnia 2 kwietnia 2012 r. (1 EUR = 4,1428 PLN), stanowi równowartość 

1.657.120 PLN. 

4.4 Istotne wydarzenia w okresie między zakończeniem I kwartału 2012, 

a publikacją raportu 

Uchwała Zarządu o wprowadzeniu akcji Selvita S.A. serii D do systemu alternatywnego 

obrotu, zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą 

W dniu 3 kwietnia 2012 r. akcjonariusze uprawnieni z wszystkich 551.066 (pięćset pięćdziesiąt jeden 

tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych Selvita S.A. serii D złożyli do Zarządu wnioski o zamianę 

przysługujących im akcji imiennych na akcje na okaziciela, a następnie o wprowadzenie tych akcji do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku New Connect. W związku z tym Zarząd Spółki w dniu 6 

kwietnia 2012 r. podjął uchwałę, na mocy której dokonał konwersji wszystkich akcji imiennych serii D 

na akcje na okaziciela. Następnie w celu wprowadzenia akcji serii D do alternatywnego systemu 

obrotu na rynku NewConnect Zarząd w dniu 11 kwietnia 2012 r. zawarł z Chabasiewicz, Kowalska i 

Partnerzy Radcowie Prawni umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy przy 

wprowadzeniu akcji serii D do obrotu na rynku New Connect. 

Decyzja PARP o rekomendowaniu do dofinansowania innowacyjnego projektu 

badawczego Selvita S.A. w obszarze chorób autoimmunologicznych w wysokości 3,87 mln 

PLN 

W dniu 13.04.2012 r. Zarząd Selvita S.A. otrzymał od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

pisemną informację o rekomendowaniu do finansowania projektu Spółki dotyczącego rozwoju 

innowacyjnej terapii chorób o podłożu autozapalnym i autoimmunologicznym. 

• całkowita wartość projektu: 4.900.000 PLN  

• wartość dofinansowania: 3.872.000 PLN  

• czas realizacji: lata 2012 - 2014 

Projekt został złożony w ramach II rundy naboru przeprowadzonego w 2011 roku do Działania 1.4 

„Wsparcie projektów celowych” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. 
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Zgodnie z informacją w otrzymanym piśmie umowa o dofinansowanie projektu będzie mogła zostać 

zawarta w przypadku dostępnej alokacji w ramach Działania 1.4 POIG. 

Udana realizacja projektu przyczyni się do rozbudowy portfela projektów innowacyjnych Grupy 

Kapitałowej Selvita S.A. o nowy obszar terapeutyczny związany z chorobami o podłożu 

autoimmunologicznym oraz autozapalnym i do istotnego zwiększenia przychodów z działalności 

badawczej w kolejnych latach. 

 

Kraków, 15 maja 2012 r. 


