
 

 

 

      Łomianki, 24 kwietnia 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

w imieniu Zarządu PZ CORMAY S.A., przekazuję na Państwa ręce raporty Spółki i Grupy Kapitałowej 

CORMAY prezentujące wyniki finansowe oraz najważniejsze informacje dotyczące działalności Spółki 

i Grupy w 2019 r. 

Grupa zakończyła miniony rok z 68,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 30,3 mln zł straty 

operacyjnej powiększonej o amortyzację (EBITDA) i 41,0 mln zł straty netto. Spółka osiągnęła w 2019 r. 

43,4 mln zł przychodów, odnotowując 33,0 mln zł straty EBITDA i 37,4 mln zł straty netto.  

Odnotowane straty, tak na poziomie Grupy, jak i Spółki, są efektem aktualizacji wartości projektów 

realizowanych przez Spółkę: opracowania analizatorów Hermes Senior i Junior, BlueBox oraz Equisse. 

Ze względu na przedłużony i niezakończony proces wdrożenia do sprzedaży ww. urządzeń, w wyniku 

przeprowadzonych testów na utratę wartości, zdecydowaliśmy się dokonać odpisów na całość 

nakładów poniesionych w ramach projektów Hermes Senior, Hermes Junior i BlueBox oraz część 

wartości nakładów poniesionych w ramach najbardziej zaawansowanego z projektów - Equisse. Odpisy 

te pomimo ich wysokiego wymiaru i wpływu na wyniki w 2019 r. nie rzutują negatywnie na sytuację 

finansową i bezpieczeństwo finansowe gwarantowane wysokim poziomem posiadanej gotówki. 

Dokonanie odpisów aktualizujących nie jest równoznaczne z zakończeniem wspomnianych projektów. 

Naszym celem jest wprowadzenie, w perspektywie kilku miesięcy, analizatora Equisse do globalnej 

sprzedaży. Równocześnie jednak zdecydowaliśmy się na modyfikację strategii rozwoju Grupy, 

uzależniającej dotychczas dalszy rozwój Grupy od sukcesu prac rozwojowych własnych analizatorów. 

W 2019 r. zdecydowaliśmy się na poszerzenie oferty sprzedażowej o urządzenia wytwarzane na 

zlecenie Grupy pod markami CORMAY i Orphee przez producentów zewnętrznych. W minionym roku 

wprowadziliśmy do sprzedaży trzy analizatory biochemiczne Accent oraz nowy model analizatora 

hematologicznego Mythic. Urządzenia te pracujące tylko z produkowanymi i sprzedawanymi przez nas 

odczynnikami znacząco zwiększają nasze możliwości przychodowe. Pracujemy nad wzbogaceniem 

oferty Grupy o kolejne nowoczesne urządzenia, które wchodzić będą na rynek pod naszymi markami. 

Portfolio naszych produktów przesuwa się w stronę systemów o wyższych wydajnościach, 

przeznaczonych do coraz większych laboratoriów diagnostycznych. 

Rok 2019 był również w spółkach Grupy okresem dalszej transformacji struktur organizacyjnych w celu 

zwiększenia efektywności sprzedaży naszych produktów i skuteczniejszej rywalizacji o klientów na 

całym świecie. Głębokie zmiany już w 2019 r. przyniosły pierwsze pozytywne efekty, m.in., na 

największym rynku Grupy - rynku rosyjskim. Tam zmiany organizacyjne i personalne w połączeniu 

z odnowieniem rejestracji części produktów zaowocowały pierwszym od paru lat wzrostem sprzedaży. 

W nowy rok wkroczyliśmy z przekonaniem, iż dzięki odnowionej ofercie oraz efektywniejszej 

organizacji, posiadamy potencjał, by 2020 r. zakończyć długo oczekiwanym wzrostem sprzedaży.  



Pandemia COVID-19 i jej konsekwencje dla globalnej gospodarki i naszych rynków zbytu mogą mieć 

istotny wpływ na działalność Grupy. W niekorzystnym scenariuszu rozwoju sytuacji może być 

konieczne dokonanie weryfikacji naszych planów zarówno na 2020 r., jak i lata kolejne. Stawiając na 

pierwszym miejscu bezpieczeństwo naszych Pracowników, wdrożyliśmy zmiany w organizacji pracy. 

Przejście na pracę zdalną części Pracowników oraz podwyższone standardy bezpieczeństwa 

wykonywania obowiązków służbowych nie wpłynęły na obniżenie efektywności naszej działalności. 

Doświadczamy zaburzeń w globalnym łańcuchu dostaw oraz mierzymy się z wyzwaniami w obszarze 

logistyki naszych produktów. Z drugiej strony pandemia stwarza dla Grupy nowe możliwości związane 

z wprowadzaniem do sprzedaży rozwiązań umożliwiających diagnostykę zakażeń wirusem SARS-CoV-

2. Jesteśmy przekonani, iż stabilne fundamenty biznesowe i finansowe Grupy pozwolą nam sprostać 

bieżącym wyzwaniom. Wierzymy również, iż w dłuższej perspektywie pandemia wpłynie na globalny 

wzrost nakładów na ochronę zdrowia, w tym diagnostykę, zwiększając popyt na oferowane przez nas 

produkty.     

 

W imieniu Zarządu Spółki zachęcam Państwa do lektury raportów. 

Z wyrazami szacunku,  

Janusz Płocica  

Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A. 


