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Bardzo udany III kwartał Pharmeny

Pharmena S.A. – notowana na NewConnect spółka

biotechnologiczna osiągnęła w III kwartale 2016r. z głównej działalności operacyjnej
bardzo dobre rezultaty finansowe i wzrost rentowności. Znacząco poprawiła też wyniki na
poziomie skonsolidowanym. Spółka w III kwartale wypracowała 0,84 mln zł jednostkowego
zysku operacyjnego (EBIT), osiągając wzrost na poziomie 53 proc. r/r i 0,61 mln zł
jednostkowego zysku netto (wzrost o 47 proc. r/r). Przychody ze sprzedaży w okresie
lipiec-wrzesień 2016 r. wyniosły 4,7 mln zł i były na poziomie porównywalnym z rokiem
ubiegłym.
Na uwagę zasługuje wzrost efektywności sprzedaży podstawowej działalności Spółki
(dermokosmetyki). Rentowność sprzedaży w okresie lipiec – wrzesień 2016 r. wyniosła 18,5 proc.
wobec 11,5 proc. w poprzednim roku. Pharmena wprowadziła do swojej oferty specjalistyczną linię
innowacyjnych dermokosmetyków (Dermena skin care), opartych na opatentowanej cząsteczce.
Zapewniają one skuteczną i kompleksową pielęgnację skóry wrażliwej z różnymi problemami
dermatologicznymi. Produkty cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony odbiorców.
Dostępne są w kluczowych hurtowniach oraz w wybranych sieciach aptecznych i indywidualnych
aptekach.
Narastająco w trzech kwartałach 2016 r. przychody ze sprzedaży z głównej działalności Pharmeny
wyniosły 11,83 mln zł wobec 13,26 mln zł w roku ubiegłym. Zysk z działalności operacyjnej i zysk
netto wyniosły odpowiednio 1,61 mln zł i 1,20 mln zł wobec 2,07 mln zł i 1,80 mln zł. Raportowane
wyniki jednostkowe za trzy kwartały to efekt mniejszej liczby akcji promocyjnych jakie miały miejsce
w zeszłym roku. Jednocześnie nie udało się w trzecim kwartale zrealizować jednej z zaplanowanych
sprzedaży do kontrahenta z Monaco.
- Intensywnie pracujemy nad wzrostem sprzedaży dermokosmetyków w kraju jak i zagranicą.
Szukamy nowych rynków i nowych rozwiązań sprzedażowych. Staramy się również utrzymywać
dyscyplinę kosztową i wysoką efektywność operacyjną. Działania podjęte w III kwartale wypracowały
wzrosty zysków i zwiększyły marżowość naszych produktów. – mówi Konrad Palka, Prezes Zarządu
Pharmena S.A.
Na poziomie Grupy Pharmena osiągnęła w III kwartale 2016 r. zysk na każdym poziomie wyników.
Wyniki EBIT wyniósł 0,28 mln zł wobec 0,14 mln zł, co stanowi wzrost o 102,2 proc. Zysk netto
ukształtował się na poziomie 0,03 mln zł wobec straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody
Spółki wyniosły 4,47 mln zł wobec 4,71 mln zł, co stanowi niewielki spadek (-5,1 proc.). Osiągnięte
wyniki w trzecim kwartale są skutkiem ponoszenia coraz niższych kosztów związanych z lekiem
1-MNA i suplementem diety.
Spółka w II kwartale 2016 r. opublikowała wyniki badań nad innowacyjnym lekiem
przeciwmiażdżycowym opartym na opatentowanej substancji czynnej 1MNA, z których wynika,
że obniża ona istotnie statystycznie markery stanu zapalnego u pacjentów z dyslipidemią. W oparciu
o uzyskane wyniki badań, Pharmena opracowała stosowne programy badawcze w obszarze chorób
sercowo-naczyniowych oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Aktualnie trwa proces prezentacji wyników przemysłowi farmaceutycznemu, który mógłby
poprowadzić kosztowną trzecią fazę badań klinicznych nad lekiem 1-MNA.
Wartość światowego rynku w obszarze przeciwzapalnym i przeciwmiażdżycowym szacowana jest na
kilkadziesiąt mld USD i stanowi istotny potencjał dla docelowego zastosowania cząsteczki 1MNA
w terapiach medycznych.
W przypadku suplementu diety mającym również zastosowanie w profilaktyce miażdżycy, trwają
analizy uzupełnionej dokumentacji przesłanej w październiku br. przez Spółkę do EFSA (Europejski

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności). Pozytywne rozpatrzenie decyzji przez Europejski Urząd
o możliwości wprowadzenia suplementu diety 1-MNA na rynki krajów Unii Europejskiej, pozwoli
Spółce generować znaczące przychody, które będą miały w przyszłości kluczowy, pozytywny wpływ
na wyniki finansowe.
http://laboratoria.net/przemysl/26361.html
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