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      Warszawa, 23 kwietnia 2021 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 2020 r. 

2020 rok był dla każdego z nas okresem szczególnym. Pandemia COVID-19 oraz jej konsekwencje dla 

życia społecznego i gospodarczego w kraju i na świecie miały wpływ na pracę i wyniki Grupy. 

W minionym roku przyszło nam się mierzyć, m.in., z zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw, 

utrudnieniami w produkcji czy logistyki zamówień związanymi z administracyjnymi ograniczeniami, 

spowolnieniem procesów przetargowych, zmianą priorytetów służby zdrowia i istotnym 

ograniczeniem wydatków na bieżącą diagnostykę niezwiązaną z walką z COVID-19. Pandemia wymusiła 

na nas zmiany w planowanych na 2020 r. działaniach sprzedażowych i marketingowych związanych ze 

strategicznie istotnym dla Grupy poszerzeniem oferty o nowe analizatory biochemiczne oraz 

hematologiczne. COVID-19 wpłynął również na naszą aktywność w obszarze badań i rozwoju, w tym 

na dynamikę prac w ramach projektu Equisse. 

Minione kilkanaście miesięcy obfitowały nie tylko w nieznane wcześniej, ale również nowe szanse 

biznesowe związane z walką z pandemią. Już w pierwszych miesiącach minionego roku w naszej ofercie 

pojawiły się dedykowane diagnostyce COVID-19 produkty z obszaru immunologii. Ich sprzedaż, 

szczególnie w pierwszej połowie roku, stanowiła dla nas istotne źródło dochodów. W kolejnych 

okresach naszą ofertę poszerzyliśmy o testy antygenowe, by w końcu wzbogacić ją o testy PCR, 

przeznaczone zarówno na rynek krajowy, jak i rynki zagraniczne. Nasze dotychczasowe działania w tym 

obszarze nie były obliczone wyłącznie na realizację doraźnych korzyści z nadzwyczajnego popytu na 

produkty do diagnostyki COVID-19. Jesteśmy przekonani, iż ostatnie miesiące trwale wpłyną na 

globalny rynek ochrony zdrowia, m.in. zwiększając świadomość zagrożeń chorób zakaźnych i kluczowej 

roli diagnostyki w walce z nimi. Oczekujemy, iż diagnostyka molekularna będzie również w średnim 

i długim terminie jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku, na którym działamy 

i naszym celem będzie także rozwój w tym obszarze.  

2020 rok Grupa zakończyła z 65,3 mln zł skonsolidowanej sprzedaży, 3,0 mln zł ujemnej EBITDA 

oraz 12,8 mln zł straty netto. O ujemnym wyniku Grupy w minionym roku przesądziły wydarzenia 

jednorazowe, w przeważającej części o niegotówkowym charakterze, jak różnice kursowe, aktualizacje 

wycen aktywów finansowych czy aktualizacje wartości prac rozwojowych. Oczyszczona, powtarzalna 

EBITDA w 2020 roku, pomimo spadku przychodów, zwiększyła się o 2,0 mln zł, znacząco zmniejszając 

stratę. Kluczowym podkreślenia jest fakt, że po drugim i trzecim kwartale 2020 roku, w których wyniki 

sprzedaży Grupy w porównaniu do analogicznych okresów w roku poprzednim malały, w ostatnim 

kwartale 2020 roku wyniki zaczęły się dynamicznie polepszać. Sprzedaż Grupy wzrosła o 14%, do 21,3 

mln zł, a znormalizowana EBITDA Grupy zwiększyła się, w porównaniu z IV kw. 2019 roku o 1,3 mln zł, 

pozwalając na zamknięcie tego okresu z dodatnim wynikiem w wysokości 0,2 mln zł. Ważnym jest też, 

że zysk netto i EBITDA znormalizowana osiągnięta w 2020 r. przez PZ CORMAY S.A. były dodatnie 

i wyniosły, odpowiednio, 1,28 mln zł i 1,15 mln zł. 
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Pozytywny wynik ostatniego kwartału 2020 roku był możliwy m.in., dzięki istotnej rozbudowie oferty 

produktowej, zarówno w obszarze diagnostyki COVID-19, jak i w odpowiadających za gros przychodów 

Grupy segmentach hematologicznym i biochemicznym. Wprowadzenie do oferty łącznie czterech 

nowych analizatorów (3 biochemicznych oraz jednego hematologicznego) zaowocowało wzrostem 

sprzedaży sprzętu diagnostycznego w drugiej połowie 2020 roku i w pierwszych miesiącach obecnego 

roku. Nie poprzestajemy na tym, w 2021 roku zamierzamy poszerzyć naszą ofertę o kolejne cztery 

nowe modele analizatorów hematologicznych i jeden biochemiczny, jak i rozpocząć komercjalizację 

opracowanego przez Grupę analizatora biochemicznego Equisse. Jednocześnie rozbudowana zostanie 

oferta związana z diagnostyką weterynaryjną. W tym segmencie planujemy też większą aktywność 

dystrybucyjną. Oczekujemy, iż planowane wzbogacenie oferty połączone ze zintensyfikowanymi 

działaniami sprzedażowymi przełoży się na dynamiczny wzrost sprzedaży analizatorów i w efekcie - na 

wzrost sprzedaży oferowanych i produkowanych przez Spółkę odczynników, będących naszymi 

najbardziej dochodowymi produktami.  

W ostatnich kilku latach nasz czas i zasoby poświęcaliśmy równolegle na porządkowanie i reorganizację 

Grupy, sanację jej bieżącego biznesu oraz kładzenie podwalin pod przyszły rozwój. W 2021 r. będziemy 

mogli skoncentrować się niemal wyłącznie na rozwoju firmy, metodycznemu wzmacnianiu jej 

potencjału i konsekwentnym jego uwalnianiu. Jesteśmy zdeterminowani, by w 2021 r. wkroczyć na 

ścieżkę trwałego wzrostu skali działalności Grupy, dochodów i wartości Spółki dla Akcjonariuszy.  

W imieniu Zarządu Spółki i całego jej zespołu dziękuję za okazane nam zaufanie.  

Z wyrazami szacunku,  

Janusz Płocica  

Prezes Zarządu PZ CORMAY S.A. 


