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Warszawa, 06 kwietnia 2018 r. 

 

Szanowni Państwo,  

Akcjonariusze BIOTON S.A., 

 

 

Przekazujemy na Państwa ręce sprawozdania finansowe BIOTON S.A. 

(„Bioton”, „Spółka”) i Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. („Grupa”) za 2017 

rok.  

 

Rok 2017 upłynął w Grupie pod znakiem przemian organizacyjnych  

i procesowych, które kontynuowane są w bieżącym roku – celem strategicznym 

jest stworzenie nowoczesnej, sprawnej i konkurencyjnej organizacji, która 

poprzez swoje działania zmierzać będzie m.in. do budowy zintegrowanego 

systemu opieki diabetologicznej oraz umacniania pozycji Grupy na światowym 

rynku diabetologii. Podejmowane przez nas działania mają charakter średnio  

i długoterminowy, ale cieszy nas fakt, że na przestrzeni czterech kwartałów 

minionego roku już widać ich pierwsze pozytywne efekty w postaci poprawy 

wyników. Dzięki inicjatywom marketingowym i pro-sprzedażowym Bioton 

zanotował w 2017 roku silne, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na kluczowych 

rynkach. 

W wyniku prowadzonego procesu zmian w strukturze biznesowej Grupy,  

w 2017 roku Spółka zakończyła transakcje sprzedaży spółek włoskich,  

a wpływy ze sprzedaży zwiększyły poziom gotówki Grupy. Ponadto spółka  

w ramach powierzonych działań otrzymała od konsultanta zewnętrznego 

podsumowanie kluczowych wniosków z analizy opcji strategicznych 

dotyczących dalszego zaangażowania kapitałowego w SciGen, co skutkowało 

podjęciem decyzji o aktualizacji wartości tego aktywa i dokonaniu odpisu 

mającego charakter bezgotówkowy, pozostający bez wpływu na bieżącą 

działalność. Po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą w dniu 12 grudnia 2017 r. 

zgody na rozpoczęcie działań związanych z dalszą inwestycją w spółkę zależną 

SciGen, Zarząd Spółki realizował aktywne działania zmierzające do znalezienia 

dla niej inwestora, przy zachowaniu dotychczasowej współpracy dystrybucyjnej, 

co korzystnie wpłynęłoby na osiągane wyniki i możliwość finansowania prac 

nad naszym kluczowym projektem, jakim jest wprowadzenie na rynek pierwszej 

polskiej insuliny analogowej. 

Równolegle, zgodnie ze strategią pracujemy nad stworzeniem pełnego portfolio 

produktów i usług do wczesnej diagnostyki, zapobiegania, leczenia i łagodzenia 

objawów i skutków choroby, tak aby oferować kompleksowe rozwiązania 

diabetologiczne. Niedawno wprowadziliśmy na rynek GensuCare – jeden  

z najnowocześniejszych na świecie glukometrów, umożliwiający m.in. 
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integrację ze smartfonem użytkownika oraz możliwość monitorowania 

pomiarów przez opiekunów. 

W 2017 roku Grupa zanotowała skonsolidowane przychody z działalności 

kontynuowanej w wysokości 361,7 mln zł i były o 30,3% wyższe w ujęciu rok 

do roku. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął w tym czasie 186,3 mln zł, co 

oznacza wzrost o 35% r/r/. Zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 18 

mln zł wobec 13,9 mln zł straty w 2016 roku. Na wysokość straty netto w 2017 

roku główny wpływ miały koszty finansowe w Grupie, w tym statystyczne 

różnice kursowe w kwocie 12,9 mln zł oraz pozostałe koszty, m.in. z tytułu 

odsetek i prowizji bankowych w kwocie 11,4 mln zł. 

Zarząd Spółki ocenia, iż w toku prowadzonej reorganizacji operacyjnej został 

stworzony solidny fundament dla dalszego wzrostu Biotonu, który znajdzie 

odzwierciedlenie zarówno w zwiększaniu skali działalności, jak i osiąganych 

wyników finansowych w przyszłości.  

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

Robert Neymann  

Prezes Zarządu 

 

 

 

Marek Dziki  Adam Polonek  Bogusław Kociński 

Członek Zarządu  Członek Zarządu  Członek Zarządu 


