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PHARMENA S.A. 

ul. Wólczańska 178 

90-530 Łódź 

 

 

 

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012   
 

 

 

  

Wyniki za II 

kwartał 2011 

Okres: 

01.04.2011-

30.06.2011 

Wyniki za II 

kwartał 2012 

Okres: 

01.04.2012-

30.06.2012 

Wyniki 

narastająco za 

II kwartały 

2011   

Okres: 

01.01.2011-

30.06.2011 

Wyniki 

narastająco za 

II kwartały 

2012 

Okres: 

01.01.2012-

30.06.2012 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 2.951.811,82 3.672.406,06 2.951.811,82 3.672.406,06 

Amortyzacja 28.266,84 33.416,58 

 

60.217,59 64.588,80 

Przychody netto ze sprzedaży 2.066.840,13 

 

2.576.265,80 4.199.371,10 4.864.484,69 

Zysk/strata na sprzedaży 136.557,24 488.793,11 392.458,07 941.335,32 

Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 

107.565,23 481.942,80 370.041,37 933.470,42 

Zysk (strata) brutto 123.516,76 480.850,18 356.680,17 894.417,07 

Zysk (strata) netto 97.955,76 381.699,18 292.888,17 702.533,07 

Środki pieniężne netto na koniec 

okresu 

2.288.360,99 250.049,26 2.288.360,99 250.049,26 

Aktywa razem 17.394.532,22 18.830.476,01 17.394.532,22 18.830.476,01 

Zapasy 1.492.183,54 1.246.834,57 1.492.183,54  1.246.834,57 

Zobowiązania długoterminowe 81.319,41 70.338,93 81.319,41 70.338,93 

Zobowiązania krótkoterminowe 879.301,49 

 

1.559.947,63 879.301,49 

 

1.559.947,63 

Kapitał własny 16.136.492,56 16.842.421,67 16.136.492,56 16.842.421,67 

Kapitał podstawowy 625 426,00 625.426,00 625 426,00 625.426,00 

 

 

 

 



 

 2 

1. Istotne wydarzenia i czynniki mające wpływ na wyniki Spółki 

 

Spółka w okresie od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w 

wysokości 2 576 tys. zł. Są one wyższe o 24,65% od przychodów za analogiczny okres w 

roku 2011. W powyższym okresie Spółka zanotowała zysk na sprzedaży w wysokości 489 

tys. zł. Był on o 257,9% wyższy, niż za analogiczny okres w roku 2011. Osiągnięty wynik na 

sprzedaży przełożył się na znaczący wzrost zysku na działalności operacyjnej (o 348,1%) i 

zysk netto (o 289,3%) w stosunku do wyników za II kw. 2011 r.  

Powyższe wyniki świadczą o silnym organicznie wzroście Spółki w raportowanym okresie.  

 

Również wyniki osiągnięte przez Spółkę narastająco za okres od 01.01.2012 r. do 

30.06.2012 r. potwierdzają, iż Pharmena S.A. stabilnie i szybko się rozwija, zwiększając w 

każdym z analizowanych okresów znacząco sprzedaż produktów. W okresie od 01.01.2012 

r. do 30.06.2012 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 4 864 tys. zł czyli 

o 15,8% większe, niż w analogicznym okresie w roku 2011. Zysk na sprzedaży zwiększył się 

o 139,9% i osiągnął wartość 941 tys. zł. Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 933 tys. zł i 

był o 152,3% wyższy, niż w pierwszym półroczu 2011 r. Spółka narastająco za dwa kwartały 

2012r. wykazała zysk netto w kwocie 703 tys. zł (o 139,9% wyższy, niż w I półroczu w 

2011r.).  

 

Największy wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę w II kwartale 2012 miał wzrost 

sprzedaży gotowych produktów przy niższych kosztach wytworzenia (nowe miejsce 

wytwarzania produktów) oraz sprzedaż substancji czynnej 1-MNA dla Cortria Corporation do 

produkcji tabletek do dalszych badań klinicznych. Dzięki temu odnotowano znaczący wzrost 

osiąganych wyników zarówno na poziomie zysku ze sprzedaży, jak i zysku z działalności 

operacyjnej, co również przełożyło się na znacznie wyższy zysk netto w porównaniu do II 

kwartału 2011 roku. Wskazuje to na szybki rozwój organiczny Spółki i zwiększającą się 

rentowność sprzedaży. 

 

W II kwartale 2012 roku Pharmena S.A. kontynuowała działania marketingowe zmierzające 

do zwiększenia przychodów ze sprzedaży oferowanych produktów dermokosmetycznych. Za 

pośrednictwem przedstawicieli medycznych prowadzono działania budujące świadomość 

marek Spółki w środowisku medycznym. Produkty Spółki promowane były również podczas 

regionalnych i ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych, w szczególności: 
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 cyklu Konferencji Regionalnych „Szkoła Rodzenia dla każdej mamy – rola położnej w 

edukacji zdrowotnej” odbywających się w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu;  

 II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Stowarzyszenia Dermatologów 

Wojskowych w Bronisławowie; 

 ogólnopolskiej Konferencji „Wrocławskie Spotkania z Dermatologią” we Wrocławiu. 

 

Dodatkowo realizowano działania marketingowe promujące produkty w punktach sprzedaży 

detalicznej. Skupiały się one głównie na akcjach kierowanych do odbiorcy finalnego i wsparte 

były promocjami konsumenckimi oraz dobrą ekspozycją produktów na półce. Świadomość 

marek wśród odbiorców końcowych budowano również za pośrednictwem prowadzonych w 

prasie i w Internecie kampanii PR.  

 

Idąc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów w II kwartale 2012 roku Spółka Pharmena 

wprowadziła na rynek szampon przeciwłupieżowy Dermena Plus oraz wybrane produkty z 

linii Allerco w nowych, większych pojemnościach. Realizując proces odświeżania wizerunku 

poszczególnych marek wprowadzono nowy, bardziej współczesny design dla preparatów z 

linii Dermena.  

 

Kontynuując działania zmierzające do poszerzenia dostępności produktów Spółki na rynku 

aptecznym nawiązano bezpośrednią współpracę z hurtownią farmaceutyczną PDF Slawex 

Sp. z o.o. W ramach wprowadzania produktów do sieci drogerii (nowy kanał dystrybucji) 

oferujących dermokosmetyki rozpoczęto współpracę z rozwijającą się siecią drogerii Hebe 

należącą do grupy Jeronimo Martins Dystrybucja.  

 

W II kwartale 2012 r. nie wystąpiły żadne inne, poza wymienionymi powyżej, wydarzenia i 

czynniki mające wpływ na wyniki finansowe Spółki. Zarząd pragnie zwrócić uwagę, iż 

osiągane przez Spółkę przychody ze sprzedaży, wyniki na poziomie zysku operacyjnego 

oraz zysku netto wskazują na silny i stabilny rozwój organiczny, co przekłada się na dobrą 

kondycję finansową Pharmena S.A.. 

 

 

2. Działalność badawczo-rozwojowa 

 

a) Badania na terenie kraju 
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Dział badawczo-rozwojowy Pharmena S.A. prowadził w II kwartale 2012 roku prace nad 

rozszerzaniem istniejących linii produktów dermokosmetycznych, opracowywaniem nowych 

linii produktów oraz zlecał badania i analizował wyniki badań skuteczności nowych 

produktów oraz opracowania technologii ich masowej produkcji.  

 

W II kwartale 2012 roku Spółka kontynuowała prace badawczo-rozwojowe nad produktami 

rozszerzające istniejące linie produktowe Dermena i Allerco. W II kwartale 2012 roku Spółka 

zakończyła prace nad trzema nowymi recepturami produktów z linii Dermena i Allerco. 

Spółka przeprowadziła również badania konserwacji oraz badania dermatologiczne dwóch 

nowych produktów dermokosmetycznych z linii Dermena. Celem przeprowadzonych badań 

było potwierdzenie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej oraz wykluczenia 

własności drażniących i alergizujących kosmetyku. Badania potwierdziły odpowiednie 

właściwości produktów poddanych badaniom. W II kwartale 2012 roku Spółka rozpoczęła 

również badania aplikacyjne, potwierdzające skuteczność nowych produktów. 

 

W czerwcu 2012 r. Spółka dokonała zgłoszenia w Głównym Inspektoracie Sanitarnym 

(Departament Żywności Prozdrowotnej) o wprowadzeniu do obrotu suplementu diety 

Dermena Complex. Jest to suplement diety w postaci kapsułek hamujących wypadanie 

włosów. Wprowadzenie do sprzedaży tego produktu pozwoli Spółce na rozpoczęcie 

sprzedaży produktów w nowym segmencie rynku. Rynek suplementów diety w kategorii 

"włosy, skóra i paznokcie" w 2010 roku kształtował się na poziomie 76 mln złotych w skali 

roku (wg IMS). Spółka planuje w okresie 2-3 lat od daty wprowadzenia produktu osiągnąć ok. 

10% udział w rynku. 

 

Ponadto w II kwartale 2012 roku Spółka prowadziła prace badawczo-rozwojowe nad 

możliwymi zastosowaniami substancji czynnych objętych patentami i zgłoszeniami 

patentowymi należącymi do Spółki.  

 

b) Badania za granicą 

 

W zakresie projektu leku przeciwmiażdżycowego zawierającego 1-MNA Spółka 

kontynuowała przygotowania do badań klinicznych w celu potwierdzenia skuteczności leku 

oraz działań niepożądanych w wyższych dawkach. 

 

W maju 2012 r. spółka zależna Cortria Corporation zleciła produkcję tabletek zawierających 

substancję czynną 1-MNA. Produkcja tabletek jest niezbędna do prowadzenia dalszych 
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badań klinicznych w ramach projektu innowacyjnego leku przeciwmiażdżycowego 1-MNA. 

Zlecenie produkcji nastąpiło w celu realizacji jednego z elementów przyjętej przez spółkę 

zaktualizowanej Strategii Spółki na lata 2012-2015 w zakresie projektu leku 

przeciwmiażdżycowego (o założeniach strategii rozwoju Emitent informował w raporcie 

bieżącym nr 16/2012 z dnia 13.04.2012 r.). 

 

Światowy rynek leków w dyslipidemii szacowany jest w 2012 r. na około 42 mld USD 

przychodów ze sprzedaży w skali roku. Wprowadzenie leku o korzystnych właściwościach 

terapeutycznych bez działań ubocznych występujących w obecnie dostępnych terapiach 

będzie przełomem w leczeniu dyslipidemii. Niacyna była pierwszym środkiem korygującym 

zaburzenia profilu lipidowego, który jednak pomimo pozytywnego wpływu, powoduje często 

efekty niepożądane. W rezultacie znaczna część pacjentów (do 88% ogółem) przerywa 

terapię, co istotnie obniża potencjał leku. Dotychczasowe próby opracowania pochodnych 

niacyny, pozbawionych wspomnianych działań ubocznych nie przynosiły oczekiwanych 

efektów. Dlatego też, 1-MNA, który stwarza takie możliwości może stać się wiodącą terapią 

na wartym dziesiątki miliardów dolarów rynku chorób sercowo-naczyniowych.  

 

3. Wskazanie jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki 

na ostatni dzień okresu objętego danymi finansowymi za okres od 

01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. 

Spółka posiada jedną jednostkę zależną – Cortria Corporation – spółka prawa stanu 

Delaware USA, w której Emitent ma 100% udziałów, na które składa się 18.001 sztuk akcji, 

dających 18.001 głosów na walnym zgromadzeniu wskazanej spółki.  

Przedmiotem działalności Cortria Corporation jest zarejestrowanie i wprowadzenie do obrotu 

na terenie USA i Kanady leku przeciwmiażdżycowego opartego na substancji czynnej 1-

MNA, do której prawa patentowe posiada Emitent.  

 

4. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań 

finansowych przez Grupę Kapitałową Emitenta 

Sprawozdania finansowe spółki zależnej Cortrii Corporation nie są konsolidowane zgodnie z 

art. 56 ust. 1 ustawy o rachunkowości.  
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5. Informacja o strukturze akcjonariatu Spółki, ze wskazaniem 

akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 

5% głosów na walnym zgromadzeniu  

Tabela. Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcji Emitenta* 

Akcjonariusz Liczba 
akcji 

Liczba głosów Udział w 
kapitale 

zakładowym (%) 

Udział w  
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

(%) 

Pelion S.A. wraz z 
spółkami zależnymi 

2 730 000 2 730 000 43,65% 43,65% 

Jerzy Gębicki  1 097 335 1 097 335 17,55% 17,55% 

Konrad Palka 750 000 750 000 11,99% 11,99% 

Anna Sysa-
Jedrzejowska 

451 991 451 991 7,23% 7,23% 

* Dane na dzień rejestracji na ZWZ w dniu 14.05.2012r. 

 


