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WSTĘP 

 

 Zakres czasowy sprawozdania z działalności 

Niniejsze sprawozdanie Zarządu z działalności Stem Cells Spin S.A. obejmuje okres  

od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.  

 

 

Podstawowe informacje o Spółce 

 

Stem Cells Spin S.A. została zawiązana w 2009 r. przez naukowców Uniwersytetu Medycznego 

(ówcześnie: Akademii Medycznej) we Wrocławiu jako spółka biotechnologiczna typu spin-off, 

powstała na bazie kilkuletnich doświadczeń i prac nad wynalazkami dotyczącym 

porożogennych komórek macierzystych o symbolu MIC-1. Pierwotnie utworzona w formie 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w roku 2010 została przekształcona w formę spółki 

akcyjnej. Obecnie Spółka współpracuje z uczelniami (w tym również z Uniwersytetem 

Medycznym we Wrocławiu) jako podmiot niezależny. 

 

Zgodnie ze statutem Stem Cells Spin działa w obszarze transferu wyników badań naukowych, 

prac rozwojowych i technologii do gospodarki, a jej podstawowym celem jest sprzedaż 

wyników badań naukowych, prac rozwojowych i technologii do gospodarki lub wytwarzanie 

produktów na ich podstawie oraz świadczenie usług. 

 

Przedmiot działalności związany jest z komercjalizacją odkryć związanych z chronionymi 

patentami wynalazkami dotyczącymi wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek 

macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych. Realizowane dotychczas projekty 

BR związane z substancjami i produktami wytwarzanymi na podstawie komórek macierzystych 

MIC-1 wykazały wiele potencjalnych, interesujących biznesowo, zastosowań.  

 

Strategia urynkowienia wynalazków będących w posiadaniu Stem Cells Spin uwzględnia cztery 

zasadnicze rynki, umożliwiające wprowadzenie do sprzedaży produktów w różnych 

horyzontach czasowych: 

• Kosmetyki; 

• Medycyna ludzka; 

• Weterynaryjne środki pielęgnacyjne; 

• Medycyna weterynaryjna. 
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Rysunek 1. Rynki produktowe Stem Cells Spin S.A. 

 

Spółka konsekwentnie realizuje strategię, w ramach której w kolejnych - dostosowanych do 

możliwości  zasobów - etapach są opracowywane i wprowadzane na rynek produkty na bazie 

komórek MIC- 1.  Efektem dotychczasowych prac jest już m.in. opracowanie i wpisanie na listę 

INCI innowacyjnego surowca kosmetycznego NHAC Biocervin MIC-1, opracowanie  

i wprowadzenie na rynek produktów kosmetycznych oraz weterynaryjnych środków 

pielęgnacyjnych. W roku 2015 sfinalizowano ponadto opracowanie i przygotowanie surowca 

medycznego oraz projektów czterech wyrobów medycznych. 

 

Wykaz opracowanych przez Stem Cells Spin kategorii produktowych na bazie komórek MIC-1: 

 

 

 surowiec kosmetyczny NHAC Biocervin MIC-1, 

wpisany na listę INCI przez Personal Care 

Products Council 
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 Biodermokosmetyki REVITACELL 

wykorzystujące NHAC Biocervin MIC-1 

(więcej informacji na stronie www.revitacell.pl) 

 

 

 

 Weterynaryjne środki pielęgnacyjne 

VELVETYNA,  

wykorzystujące surowiec PRS MIC-1 

( więcej informacji na stronie www.velvetyna.pl) 

 

 

 

 Surowiec medyczny PSAC Biocervin MIC-1  

 
 Prototypy wyrobów medycznych w obszarze: 

 - dermatologii (na uszkodzoną skórę +  

stymulujących odbudowę włosów oraz 

wspomagające regenerację i gojenie po 

przeszczepach; 

- stomatologii  (na błony śluzowe jamy ustnej i 

nosa); 

- okulistyki ( regeneracja rogówki oka). 

 

 

 

W roku 2015 Spółka kontynuowała realizację strategii komercjalizacji skupiając się na etapach 

dotyczących medycyny. Szczególne znaczenie dla rozwoju i wzrostu wartości firmy miały 

projekty: 

 projekt pn. „Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań 

podstawowych”, realizowanym we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, 

finansowany w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 

Działanie 1.3. Regionalny system innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 projekt pn. "Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców 

otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych", współfinansowanym przez NCBR 

w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac 

rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + oraz ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka realizowany w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. 
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Pierwszy projekt (pn. „Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do 

badań podstawowych”) został w 2015 r. z sukcesem zakończony merytorycznie oraz formalnie 

rozliczony - Spółka otrzymała w raporcie pokontrolnym informację o wypełnieniu celów  

i wskaźników oraz prawidłowym rozliczeniu wykazanych kwot dofinansowania. Zakończenie 

projektu pn. "Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych  

z porożogennych komórek macierzystych" będzie miało miejsce 30.06.2016r. 

Efektem realizowanych prac było m.in. opracowane pierwszych produktów na rynki medyczne - 

prototypów wyrobów medycznych oraz surowca medycznego. Niezwykle ważne było również 

zidentyfikowanie i potwierdzenie kolejnych pól zastosowań produktów na bazie komórek  

MIC-1, które przy okazji konferencji podsumowującej wyniki projektu w ramach programu 

Demonstrator+ spotkały się z zainteresowaniem potencjalnych kooperantów.  

Wykorzystanie w aspekcie biznesowym zakumulowanego know-how wymaga specjalistycznego 

zaplecza produkcyjnego i badawczo-rozwojowego. Dlatego też warunkiem skutecznej 

komercjalizacji było wybudowanie (również w ramach programu Demonstrator+) Wytwórni, 

składającej się z wyspecjalizowanych laboratoriów umożliwiających przemysłową hodowlę 

komórek MIC-1 oraz produkcję  na ich bazie surowców i produktów na rynki medyczne zgodnie 

restrykcyjnymi wymaganiami właściwych norm. W tym celu wdrożono również w roku 2015 

(certyfikowano w roku 2016) system jakości zgody z normą ISO 13485, a kontynuowane są 

prace dot. standardów GMP (good manufacturing practice) według wymogów 

farmaceutycznych. 

Wybrane dane administracyjno-rejestrowe dotyczące Spółki wg stanu na dzień sporządzenia 

sprawozdania. przedstawiono poniżej: 

 

FIRMA SPÓŁKI: 

                                                                                         

SIEDZIBA: 

 

ZARZĄD:  

 

 

WARTOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO:  

 

NUMER KRS  

 

NUMER NIP:  

 

NUMER REGON  

 

ADRES REJESTRACYJNY:  

 

ADRES LABORATORIUM I BIURA:  

 

TELEFON 

 

FAKS 

 

EMAIL 

 

STRONA INTERNETOWA 

 

Stem Cells Spin Spółka Akcyjna 

 

Wrocław 

 

Grzegorz Smak - Prezes Zarządu 

Marek Cegielski – Wiceprezes Zarządu 

 

1 293 650,00 zł 

 

0000377470 

 

895-194-47-27 

 

020927052 

 

ul. Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław 

 

ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław 

 

(71) 326 54 03 

 

(71) 735 93 47 

 

biuro@stemcellsspin.com.pl 

 

www.stemcellsspin.com.pl 

mailto:biuro@stemcellsspin.com.pl
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2015 

Wśród najważniejszych wydarzeń w 2015 roku można wymienić m.in.: 

 18 stycznia 2015 r. – zmiana na stanowisku Prezesa 

Zarządu Spółki Stem Cells Spin S.A. 

 

 

 24 kwietnia 2015 r. – oficjalne otwarcie linii 

demonstracyjnej (specjalistycznego laboratorium 

badawczo – produkcyjnego) realizowanego w ramach 

projektu pn. „Opracowanie prototypów wyrobów 

medycznych na bazie surowców otrzymanych  

z porożogennych komórek macierzystych".  

Całkowite zakończenie inwestycji związane  

z formalnym przekazaniem linii demonstracyjnej  

z urządzeniami po procesie kwalifikacji (skutkujące 

wprowadzeniem wartości inwestycji do ewidencji 

środków trwałych Spółki będzie miało miejsce do 

końca czerwca 2016r.)   

 

 

 14 lipca 2015 r. - zawarcie pierwszych umów 

licencyjnych dotyczących: 

• korzystania z opatentowanych wynalazków 

• używania know-how 

• używania znaków towarowych będących 

własnością Spółki. 

 10 grudnia 2015 r. - zawarcie umowy o pełnienie 

funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółka Blue Tax 

Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu. 

 

 2015 - Otrzymanie kolejnych patentów chroniących 

wynalazki związane z komórkami macierzystymi 

MIC-1 w Hong Kongu („Cell homogenate from stem 

cells derived from growing deer antlers, a method of 

obtaining it and its use” – 05.06.2015 r.) oraz  

w Europie („Cell homogenate from stem cells derived 

from growing deer antlers, a method of obtaining it and 

its use”– 16.12.2015 r.).  

 

 

 2015 – promocja marki Revitacell (m.in. poprzez 

uczestnictwo w szkoleniach Secret by - Lash Coaching, 

w “Wenusjankach” – spotkaniach kobiet sukcesu, w 

spotkaniach dla kobiet w KGHM Letia w Legnicy). 
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WYDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY PO 

ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO 2015 

 4-5. 03. 2016 r. -  konferencja podsumowująca projekt 

badawczy „Opracowanie prototypów wyrobów 

medycznych na bazie surowców otrzymanych z 

porożogennych komórek macierzystych”. Podczas 

spotkania przedstawione zostały prototypy wyrobów 

medycznych z zakresu dermatologii, stomatologii i 

okulistyki. Istotnym elementem konferencji było 

również zaprezentowanie wytwórni – laboratorium 

hodowli komórek macierzystych MIC-1 oraz 

przedstawienie szczegółów badań nad zastosowaniem 

homogenatu porożogennych komórek MIC-1. 

W konferencji wzięli udział cenieni naukowcy i eksperci 

ze świata medycyny oraz podmioty branżowe. 

 

 11.04.2016 r. - zakończenie procesu certyfikacji, w 

wyniku którego PCC-CERT Sp. z o. o. Sp. K., wydała 

certyfikat potwierdzający, że Spółka wprowadziła i 

stosuje system zarządzania jakością zgodny z 

wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 

13485:2012 + AC:2013-03P. Międzynarodowa norma 

ISO 13485:2013 dotyczy systemów zarządzania 

jakością wymaganych w związku z produkcją wyrobów 

medycznych. Określa wymagania stosowane w procesie 

projektowania, rozwoju i produkcji. Posiadanie 

certyfikatu potwierdza spełnienie przez Stem Cells Spin 

S.A. najwyższych standardów we wskazanym zakresie, 

będąc jednocześnie gwarancją bezpieczeństwa 

produktu. 

 

 

 

PRZEWIDYWANE INWESTYCJE W ROKU 2016 

 

W roku 2016 Spółka będzie kończyła inwestycje związane z realizacją strategii komercjalizacji 

wynalazków na bazie MIC-1 objęte projektem pn. „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych 

na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych" współfinansowanym 

przez NCBR  w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac 

rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator + oraz ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

W ramach ww projektu przewidywane są ewentualne inwestycje w doposażenie linii 

demonstracyjnej, tj. specjalistycznych laboratoriów umożliwiających produkcję surowców  

i produktów na rynki medyczne, stosownie do potrzeb związanych z produkcją dla klientów. 

 

Inne możliwe inwestycje w roku 2016 w zakresie rozwoju infrastruktury będą wynikały  

z możliwego uruchomienia nowych projektów które są aktualnie w fazie analiz. 
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WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU  

Spółka kontynuowała realizację kolejnych etapów strategii komercjalizacji związanych  

z produktami dedykowanymi na rynki medyczne. W ramach tych prac w obszarze badań i rozwoju 

realizowane były przede wszystkim: 

 projekt pn. „Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i ich izolacji do badań 

podstawowych”, realizowany we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, finansowany  

w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. 

Regionalny system innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013; 

 projekt pn. "Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych  

z porożogennych komórek macierzystych", współfinansowany przez NCBR w ramach 

Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali 

demonstracyjnej Demonstrator+ oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizowany  

w konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu. 

 

Przedstawione wyżej projekty potwierdzają niezwykły potencjał regeneracyjny związany z komórkami 

macierzystymi MIC-1 i w istotny sposób przybliżają wprowadzenie produktów na rynki medyczne. 

Wypracowano rozwiązania produktowe (prototypy wyrobów medycznych, surowiec medyczny) oraz 

określono kolejne pola zastosowań, które są aktualnie przedmiotem analizy pod kątem zdefiniowania 

kolejnych projektów rozwojowych. 

 

 

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA  

Na dzień 31.12.2015 r. majątek Spółki wynosił 21.157.131,51 zł, z czego najważniejsze pozycje to: 

 długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10.998.422,20 zł (52%), 

 rzeczowe aktywa trwałe 5.387.812,77zł (25%), 

 wartości niematerialne i prawne - 3.254.636,20zł (15%). 

 

Wartość kapitału własnego spółki na dzień 31.12.2015r. wyniosła 4.916 817.38 zł (23%% sumy 

bilansowej). Wartość zobowiązań długoterminowych wyniosła 5.285.088,52 zł (25%), natomiast 

zobowiązań krótkoterminowych 519.394,80 zł (2%).  

 

W roku 2015 przychody netto ze sprzedaży produktów wynosiły 1.891.828,11 zł.  Wynik (zysk) na 

sprzedaży wyniósł w tym okresie 810.835,85 zł, wynik (zysk) na działalności operacyjnej  

809.203,44 zł, a wynik finansowy netto (zysk)  746.398,38 zł. Osiągnięcie dodatnich wyników 

finansowych w 2015 roku wiązało się w głównej mierze z realizacją przychodów z tytułu 

udzielonych licencji. Rozpoczęcie współpracy z licencjobiorcą skutkowało także wzrostem 

sprzedaży produktów wytwarzanych na bazie komórek macierzystych MIC-1. 
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Podsumowanie wyników roku 2015 przedstawia poniża tabela: 

 

 2015 

- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 891 828,11 

- koszty dział. operacyjnej bez amortyzacji 861 045,7 

- amortyzacja 219 946,56 

- zysk na sprzedaży 810 835,85 

- wynik na pozostałej działalności operacyjnej 809 203,44 

- wynik na działalności gospodarczej 794 597,38 

- wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 

wynik brutto (zysk) 794 597,38 

wynik netto (zysk) 794 597,38 

 

Średnioroczne zatrudnienie wynosiło w 2015 roku 4,82 osób. 

Na wartość wskaźnika średniorocznego zatrudnienia ma wpływ specyfika działalności Stem Cells 

Spin S.A. związana z faktem, iż zespół naukowy (zarówno stały jak i projektowy) w większości 

współpracuje ze Spółką w ramach innych form niż umowa o pracę. Obniżenie wskaźnika wynika 

głownie z faktu zakończenia projektu pn. „Pozyskiwanie farmaceutyków drogą analizy chemicznej i 

ich izolacji do badań podstawowych”. 

 

 

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ 

 

Konsekwentnie realizowana strategia komercjalizacji komórek macierzystych MIC-1, podzielona 

na etapy związane z różnymi obszarami rynkowymi (różniącymi się wymaganiami formalnymi 

oraz kapitałowymi), pozwala na ograniczenie ryzyk oraz stopniowe budowanie pozycji rynkowej. 

Spółka intensywnie pracuje nad organizacją dystrybucji dla opracowanych produktów (kosmetyki 

pod marką Revitacell oraz środki pielęgnacyjne pod marką Velvetyna), a jednocześnie nad 

współpracą z podmiotami zainteresowanymi rozwojem i dystrybucją przyszłych produktów 

medycznych. Dotychczasowe rozmowy przybliżyły możliwość wprowadzenia w nieodległym 

horyzoncie czasowym produktów do wybranych krajów UE i Azji oraz USA i Kanady. 

 

Efekty realizacji strategii rozwoju rynkowego widoczne są już w sprawozdaniu za rok 2015r, w 

którym Spółka odnotowała dodatni wynik finansowy. Działania związane z umocnieniem pozycji 

poprzez budowanie sprzedaży będą kontynuowane w celu ugruntowania bezpieczeństwa Spółki 

oraz realizowanych i planowanych projektów a także dalszego wzrostu wartości firmy. 

 

Informacje o szczegółach podjętych decyzji i działaniach będą przekazywane przez Spółkę zgodnie 

z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie. 

 

Efekty działań podjętych w 2015 roku w celu komercjalizacji posiadanych wynalazków  wskazują 

na wysoki potencjał w zakresie generowania przyszłych dochodów.  

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA AKCJI WŁASNYCH  

Spółka nie nabywała akcji własnych. 
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INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁACH  

Spółka posiada oddział z siedzibą Rzeszowie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. Oddział 

nie sporządza samodzielnie sprawozdania finansowego. 

 

INSTRUMENTY FINANSOWE   

Podobnie jak latach w wcześniejszych Spółka nie stosuje instrumentów finansowych w celu 

zabezpieczania ryzyka zmiany cen ani ryzyka kredytowego. Ewentualne ryzyka w zakresie 

zakłóceń przepływu środków pieniężnych oraz utraty płynności zabezpieczono przez podpisanie 

długoterminowych, bezpiecznych dla Spółki, umów pożyczek. 

Spółka nie stosuje zasad rachunkowości zabezpieczeń. 

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO   

Spółka podjęła działania związane z ładem korporacyjnym na wielu płaszczyznach. Wprowadzając 

akcje Stem Cells Spin S.A. do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Spółka 

wdrożyła obowiązujące Emitentów regulacje, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki 

Spółek Notowanych na NewConnect”, dotyczące m.in. prowadzenia przejrzystej i efektywnej 

polityki informacyjnej, publikowania raportów bieżących i okresowych oraz komunikacji  

z akcjonariatem.  

Spółka na dzień sporządzenia sprawozdania posiada wdrożone i certyfikowane systemy 

zarządzania jakością wg norm: 

 PN ISO 9001:2019,  

 PN-EN ISO 22716:2007, 

 PN-EN ISO 13485:2012 + AC:2013-03P, 

w ramach których zaimplementowane zostały wewnętrzne zasady zarządzania i nadzoru nad 

wszystkimi obszarami działalności Spółki. 
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